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BIT-LET-iink apr6 kis r6sze

csupan az OTLET-nek, s ily mo-
don szerkesztosegunk is piciny

szigete a hetilap szerkesztosege-

nek. Mostanaban azonban iz-

galmas, tanulmanyozando terep-

pe valt a szerkesztoseg a szami-
tastechnikaval foglalkoz6 ujsag-

iro szamara. Az a nagy helyzet

ugyanis - van szerencsenk
tudatni a kedves olvasokkal -.

hogy ezekben a napokban, hetek-

ben forradalmi modon tor be
a szarmtastechnika lapunk falai,

sot hamarosan lapjai koze. Tor-

tent ugyanis, hogy kulonbozo
csillagallasok szerencses ossze-

jatszasa folyomanyakeppen Sanyo
es Amicus szamitogepek erkez-

tek, erkeznek szerkesztosegunk-
be, amelyek minden valoszinuseg
szerint nem egyszeru szobadiszek
lesznek, hanem a lapkeszites

mindennapi eszkozei. Kollegaim
es jomagam is rovidesen ezen
billentyuzzuk majd be cikkeinket,

a tordelo ezen hivja elo az egyes oldalakra szant anyagokat,

.s adja meg a hasabok, sorok, betumeretek milyensegere vonat-

kozo titokzatos utasitasait. s az ily modon generalt lemez keriil

majd a nyomda ugyancsak korszeru szamitogeppel vezerelt

levilagito gepebe. Mondanom sem kell, hogy a szamitastech-
nikaval mar megfertSzott szerkeszto min6 izgalommal varja

a nagy napot, amikoron bejelentheti e hasabokon, hogy
a kovetkezo oldalakon talalhato szamitastechnikai melleklet

mar e szamit6geprendszer segitsegevel kesziilt. A szamitas-

technikaval megfertozott szerkeszto persze azt is tudja, hogy
nem ket nap egy ilyen rendszer uzembe allitasa, bejaratasa,

s az sem 6t perc mfg mi folhaszn^lbk, ujsagirok, gepirok,

s kiilonosen a legnehezebb munkat vegzo tordelok, megtanul-
juk a gepek kezeleset . igy hat egyelore meg az izgatott varako

-

zas es kesziilodes perceit eljuk, s a BIT-LET szerkesztoje meg
mindemellett erdeklodessel figyeli, hogy milyen is az a folya-

mat, amelyrol eddig csak kozvetett tapasztalatai voltak, de

ilyen igaziak meg nem. Egyszoval milyen is az, amikor egy
munkahelyen mindenki tudja, hogy rovidesen testkozelbe ke-

riil majd a technika uj csodajaval a komputerrel, s tetszik

nem tetszik, folhasznalova valik.

BELULROL

A Apr6 eszrev6teleim talan erde-

kesek. Nem azert, mert egy
szerkesztoseg tapasztalatai,

hanem mert bizonyara hasonli-

tanak a mas munkahelyeken
- hivatalokban, gyarakban - re-

gisztralhato tapasztalatokhoz.

Egy teny, a szamit6gep m6g ma
is elbuvol bennunket. Elbuvoli az

egyszeru, kezdd folhasznal6t.

Tisztelettel neziink ra, s val6-

szinuleg meg j6 darabig idegen-

kedessel vegyes tisztelettel

figyeljuk, hogy mit is muveL
s hogy miert epp azt.

Erdekes tapasztalat, hogy min-
denfele ismeretterjeszto irodal-

mat naponta forgat6 kollegak

szamara is homalyban marad
a ,,hogyan kommunikal az ember
a geppel, hogyan parancsol neki,

hogyan tudja vele megertetni,

hogy mit akar tole" - kerdes. Ugy
tunik ezt az alapkerdest sem az

ismeretterjeszto irodalom. sem
az alkalmi beszelgetesek, de

felek tole. hogy az alkalmazoi szintu ismereteket adni kivan6

oktatas sem veszi eleg komolyan, s nem kezeli alapkerd6snek.

Hozza kell tennem azt is, hogy a kerdesre nem konnyu egy-

szeruen, kozerthetoen valaszolni, s kiilonosen nem sikerul ez

a szamit^stechnikaval hivatasszeruen foglalkozo, a legvulga-

risabb alapkerdeseket kerdesnek mar nem is erzo szakembe-

reknek. Jellemzo eset, hogy szerkesztosegiinkben fel 6ra ele-

gend6 volt egy hozzaertS szakembernek, hogy a ge> megerke-

zese alkalmabol kivancsian osszesereglett ujsagfrbhadnak

olyan ,,magyar^zva bemutat6t" tartson, amellyel napokra

sikeriilt megremisztenie, s elriasztania a g6p kornyekerol is

a koll^gakat.
£s most? Most tart az izgatott kivancsisag allapota. Ki ket-

ked^ssel elegyes csodalattal n^zi a gepet, s hallani sem akar

r6la, hogy valaha majd melle iiljon, s Igy aktiv r6sztvevoj6v6

valjon egy uj technoldgianak; masok mar alig v£rj£k, hogy
eljussanak tudomanyukban odaig, hogy onalloan is birtokukba

vehessek a rendszert. Megint masok pedig a „j6l bevalt mun-
karendetes folyamatot" feltve pr6balnak bennunket lebe-

szelni. Remelhetoleg sikerteleniil

!

Angyalosi LSszIo

Hiroldal - egy uj Commodore-csoda k£pevel es adataival.

C16-C16-C16-C16 - olvas6ink kovetelesenek engedve hasznos anyagokat kozlunk a C16-os gep hasznal6i szamara;

ugymint: egy tablazat a C16 interpreter allapotvaltozasairbl. 6s a Iefr6 bitek helye>6l.

egy gorberajzolb program.

Vallato hozzSszdIAs - egy olvas6nk a Commodore el6nyos 6s kevesbe el6nyos tulajdonsagair6l olyan kemenyeket mond. hogy azt mar

mi sem allhatjuk sz6 nelkul.

Tegyuk meg a mAsodik I6p6st is - egy orszagszerte ismert kozepiskolai tanar velemenye es tapasztalatai a szam;t6gepes

Jegalapismeretek" oktatasar6l.

Micolor-nyero visszat^runk a fordit6jatek programjara. s kozoljuk a legjobb megoldast.

Hardverdtletek - egy gm j6voltab6l ki-ki megepitheti Commodore-jahoz maga a joystick-jet.

Programborze 4s program-cserebere - ki'nalat penzert a borzeben. s kfnalat programert a cserebereben.

Sorvezeto - akinek van nyomtat6ja a HT-hez. az megtudhatja. hogy hogy ,.jbnnek ki" a nyomtat6ra is az ekezetes betuk.

T&bor - felhivasunk nyoman ismet egy nyulfarknyi beszamol6 a nyan taborozasokr6l.

Szoftverdtletek: 1. ket POKE-os trukk a HT-hez. 2. Programok ujrainditasa RESTORE-ral es RESET-tel Commodore-n,

3. Apr6 eszrevetelek a Primo-r6l.

Posta - hosszu es erdekes magyarazattal arrbl. hogy hogyan lehet egy pontot rajzolni a k6perny6re HT-val ASSEMBLER-ben.

POSTA - egy tablazat azoknak. akik nem tudjak. hogy melyik veze>l6 karaktert hogyan kell bevinni a C-64-be.

K6tg6p-nyer6 a szakkori palyazat masodik, nagy feladata.
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Szuper mtelligens mos6g6pet jelsntetett meg
a piacon az olasz Candi c6g. A g6p miel(5tt

hozzalatna a textfliak mosasahoz, a kovetkez6
vizsgalatokat v6gzi el: a belerakott ruhSk

szmben es anyagban mikent temek el egy-
m6st6l, eresztik-e a szmuket. a kivalasztott

mosasi program megfelel-e a mosmvaldk
jellegenek. Vizsgal6dasai befejeztevel a gep
.,£16" sz6val kozli hciziasszony6val, hogy mi

a teend<3.

Uj fogat bSrkinek. kevesebb mint egy bra

alatt. Ezt tudja ajanlani Francois Duret

francia fogorvos. miutan munk6ba Slli'totta

tizevi kutat6munk6j3nak eredm6ny6t. Uj

munkaeszkozenek miniatur vide6kamer3ja
n6h6ny masodperc alatt haromdimenzitfs fel-

vetelt k6szi't a beteg 3llkapcs6r6l es fogsor6-
r6l. Az igy nyert adatokat egy szersz6m-
geppel osszekapcsolt szamit6gepbe t^plal-

jak. A gep az uj potfogat rovid idS alatt el-

keszfti.

Szamitbgep vez6rli Kirgizia legnagyob'b 6n-
toz<5rendszer6nek mukod6s6t. A tobb ezer

hektaron tort6n6 vizelosztas a g6pbe t6pl3lt

program alapjan folyik: a szamitbgep szabS-
lyozza a zsilipek nyit6s6t. z6r3s6t. a kulon-

bozo vizfogyasztbk igenyeinek osszeegyez-

teteset. A gyakorlati eredm6nyek azt mu-
tatj6k. hogy a sz6mit6g6p igenybevetelevel.

mintegy a felere csbkkenthet<5 a foldek 6n-
tozesere szuks6ges viz mennyisege.

A KISZ KB Kozepiskolai es Szakmunkas-

tanulb Tan6csa rendezeseben oktbberben

mdult a koz6piskolasok egyeni orsz6gos sz<5-

rakQ7tato szamftdgepes jateka. Az iskolai

versenyeken legjobban szerepelt diakok a

megyei versenyeken merhetik ossze tuda-

sukat. Az orszagos dbnttfre jov(5 ev tavaszan

kerul sor.

Lapunk korabbi sz6maiban megismert. Kitt-

ben 6pithet<5 Homelab 3 sz6mit6g6p uj val-

tozat6t ailitotta ki Homelab 4 neven a gyMb
Color Ipari Szovetkezet Domb6var 6s a fej-

lesztS Homelab Gmk, a BNV D 6pulet6ben a

Kereskedelmi Kamara standjan. A gep va!6di

nyom6gombos billentyuzettel 1 6 es 64 K-s

valtozatban t6pegys6ggel egyutt kaphato
1 5 400 es 1 7 600 Ft-os 6ron. A vasaron be-

mutattak a g6p CP/M-es floppy- b<5vi'teset

is.

A Homelab 4 kulon 6rdekess6ge, hogy km£l-

nak hozzS hangosan es eleg j6l erthet6en

magyarul beszelo b6vft6st is. amely els6-

sorban vakok szama>a lehet hasznos seged-
eszkoz.

A mikroprocesszorral es mem6ri6val ellStott

hitelk6rty6k gyartbi m6g csak a prbbahasz-
n6latok eredmer.yeit v6rj6k. de a Multimil

nevu texasi c6g ma> uj telefonkeszulek-

tfpusokat kezdett forgalmazni. A keszulekek

technol6giaj£t Eur6p6ban fejlesztett6k ki.

A c6g ma> rendelkezik a szuks6ges postai

engedellyel ahhoz. hogy uzembe allitsa azo-

kat a keszul6keket, amelyek olyan karty6t

tartalmaznak (Memocard). amely 2 Kbyte

csak olvashat6 memori^ban 1000 telefon-

szamot tartalmazhat. A mem6ria elektromos
uton tolthet(5. A kdszuldk ^ra 585 dollar, de
tov^bbi 100 doll^rert egy ujabb ..okos"

k^rtya csatolhat6 hozza.

(Xfaff

A haj6zasban es legikbzlekedesben mmden-
naposnak tekinthet<5 muholdas* navigScib

ut^n hamarosan az aut6sok is ig^nybe vehe-
tik a muholdakat. helyzetuk pontos rrieg-

hat^rozasara. Az aut6ba be^pftett muhold-
vev6vel a vezeto akkor hatarozhatja meg pil-

lanatnyi helyzetet, ha legal^bb n£gy muhold
jelet veszi. Szuksege van ehhez meg a pontos
id<5re es a tengerszint feletti magass^gra.
Az amerikai Chrysler ceg £ltal kifejlesztett

vevfirendszer lezeres k^plemezen tarolja a

t^rkepet. Beepftett sz^mit6gep hatSrozza meg
a pozfci6t. kiv^lasztja az aktu^lis terkep-

r6szletet. majd bejelblve a g^pkocsi pontos
tartozkod^si helyet. megjelem'ti a monitoron.

Kozel 4 milliard forintot fordi'tottak szamitas-

technikai eszkozok beszerzesere gazdalkod6
szerveink a mult evben. Ez jelent6s el<5re-

Idpest mutat az 1983-as 6v 2.75 milli^rdos

beruhazas^hoz k^pest. Nagy a felfut^s a

mikrosz^mit6gepek szcimat illet6en is. Ta-

valy mintegy otezer uj mikrosz^mft6g6p ke-

rult kbzuleti tulajdonba. ezzel 81 21 -re

emelkedett szamuk. Tobb mint otvenezerre

becsulik a maganszemelyek es KlSZ-szerveze-
tek tulajdon^ba kerult hazi es professzionalis

szemelyi sz^m(t6g£pek sz^mat.

Az amerikai jat£kpiac idei sl^gere egy eneklfi.

tort^neteket mes6l(5. orr^t, sz^j^t mozgat6,
kacsint6 jatekmack6. Az uj j^tekslager szfve

egy mikrochip, amely vez^rli a mechanikai
mozgcisokat, a belsejeben elhelyezett hang-
szalagok mukodtetes^t. A hatvan dollaros

j^tek tervez^je Donald Kingsborough. a

mikrosz^mft6g6peir6l 6s vide6j6tekair6l hires

Atari c£g volt igazgat6ja eddig m3r mintegy
hetven milli6 dolla>t keresett a macikon.

Puha szfiru. ny^vogni es dorombolni tud6
oloktronikus mucic^t hoztak forgalomba az

USA-ban. Az egerekre ugyan nem reag^!6

mumacska 50 dollaros egyszerubb, 6s

100 dollSros luxusv^ltozatban kerul piacra.

Az ut6bbi kozel otven f6le taps- 6s futtyjel-

utasit^st 6rt meg. A gyart6 c6g k6pvisel<5je

szerint a be6pitett szamit6g6p-intelligencia

novel6s6vel olyan h^z6rz6 macska is ki-

fejleszthet6, amely betor6s, tuz vagy egy6b
zavar eset6n is riasztja az illet6keseket.

Szoftver vallalkozasi irodat nyitott a kozel-

multban az Interag Kulkereskedelmi V6llalat.

A hazai vallalatok 6s kisv^llalkoz^sok szoft-

verterm6keinek NSZK-beli. osztr6k. f inn,

olasz. francia. skandinav piacokon tort6n<5

6rt6kesit6se mellett tervezik elsfisorban PC
szoftverek 6s oktatSsi programok behoza-

ta!6t is.
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Kevesebb koltseggel, nagyobb hozamok 6r-

het6k el a Szamitastechnikai Aikalmazasi

Vallalat uj szamitastechnikai programrend-

szerenek alkalmazasaval. A TAMARA fan-

tazianevre hallgato takarmanyosszetetel op-

timalized rendszer a beltartalmakra vonat-

koz6 also 6s felsfi korlatok figyelembev6tel6-

vel minimalizalja a koltsegeket es megakada-

iyozza az allatallomany alul-. illetve tultap-

lalasat. A szemelyi szamft6g6pre 6pithet<5

rendszer kezelese szamitastechnikai ismere-

teket nem igenyel, igy mukodtet6se gond n6l-

kul megoldhat6. A gepben tarolt adatok azo-

nosftasa es m6dositasa igen egyszeru. Min-

den tennivalor6l a szamit6g6p k6perny<5je ad

tajekoztatast. rajta minden informacib 6s

eredmeny megjelenik 6s emellett az infor-

maci6k nyomtat6n ki is irathat6k. Az uj rend-

szer alkalmazasa ma mar minden hatekony

allattenyesztesi agazatot mukodtetfl mez<5-

gazdasagi uzemben n6lkulozhetetlen.

Mint ismeretes. az Apple ceg tavaly be-

mutatta a mostanaig sikerg6pnek szamft6

Macmtosht. es az 6v elej6n az Atari c6g

520STgepevel jelent meg a piacon, )elent<5sen

visszaszoritva a Commodore-t. Commodore-
6k se vartak sokaig a valaszra. Ez ev jultusaban

bemutattak uj g6puket. az Amigat. Az Amiga
a szemelyi szamitog6peknel eddig nem ta-

pasztalt kiveteles grafikai, animaci6s es zenei

tudassal rendelkezik. mint azt mar megszok-

tuk a CBM-t6l. A g6pbe speciSlisan ehhez a

tipushoz tervezett chipeket helyeztek el.

A g6p ha az ara is kedvez6en alaku!. hatalmas

sikerre szamithat.

Muszaki jellemzoi

:

CPU : 68000 Motorola 7,8 MHz
ROM: 192K. amely tartalmazza a grafikai,

hang- es animaci6s rutinokat is.

RAM : 256K b6vithet6 51 2K-ra

Floppy: Be6pftett 3,5 inches, amely 880K-t

tartalmaz. 3 drive-ot lehet m6g csatlakoz-
|

tatni.

Hang : 4 fuggetien csatorna. 2 jack kimeneten

sztere6.

Grafika: 5 uzemmodja van.

80x25 karakteres

320x200 32 szinnel

320x400 32 szinnel

640x200 16 szinnel.

A k6peket vertikalisan 6s honzontalisan is

tologathatjuk. 8 sprite kezelesere is k6pes a

gep. Osszesen 4096 (nem sajt6hiba') szm

kozul lehet valogatni.

Szoftver : A gephez mar a megjelenes idejen

tobb mint 50 szoftver keszult el. Az Electronic

Arts C64-es sikerprogramjait dolgozta at az

Amigara. PI.: One on One. PCS. MCS.
7 City's Gold stb.

A gephez a kovetkezo" programok jarnak:

Amiga DOS, Voice Synthesis Library,

ABasic (CBM). Tutorial. (Mmdscope), Ka-

leidoscope (EOA).

Az ATT 7300-as UNIX PC-jehez az Alloy

Computer Products a Microstor 73 nevu

kulso dobozban integralt merevlemezes 6s

szalagkazettas egys6geket kezdett el forgal-

mazni. A kompakt dobozban egy 5 1/4 cellas

Winchester lemez (20. 40 6s 115 Mbyte

kapacitasu) 6s egy 23 MByte/micro cart-

ridge kapacitasu file orientalt ..streamer"

szalagtarol6 talalhat6. A k6szul6k vez6rl<5

egyseg6t opcionalisan kieg6szithetik adat-

titkositti chippel is. Ez !ehet6v6 teszi a

Unix allomanyok gyors titkosftasat 64 bites

kulcsokat hasznalvj.

A term6k ara 3300 dollarnal kezd<5dik.

Hat USA-beli, elektronikai nagyvallalat ko-

zos program keret6ben az elektronikat forra-

dalmasi't6 hiperchipet fejlesztett ki. A ko-

rabbiakkal ellent6tben az uj f6lvezet<5 eszkoz-

ben. a n6hany ezerrel szemben tobb tfz-

millio ..tranzisztor" aramkori elem k6pezhet<5

ki. Masodpercenk6nti muveletv6gz6 k6pes-

s6ge pedig az 1-2 milli6rol 25 milli6ra nove-

kedett. A fantasztikus eredm6nyeket a fej-

Ieszt6k els<3sorban azzal 6rt6k el. hogy az

aramkori elemek m6ret6t egy ezredmillim6-

terre sikerult lecsokkenteni. A szupertitkos

fejlesztesi munkaels6eredm6nyeit els<5sorban

az amerikai katonai programokban fogjak

alkalmazni.

Szamit6g6ppel vez6relt k6pujsagot helyeztek

uzembe a Tatabanyai Sz6nbanyak Nagy-

egyhazi Banyauzem6ben. A banyaszok mu-

szakvaltasonk6nt szlnes k6perny6n taj6ko-

zbdhatnak a Iegjelent6sebb uzemi, vallalati

esem6nyekr6l. tobbek kozott a sz6ntermel6s

alakulasar6l. A k6pujsag vez6r!6s6n tul-

men6en a Commodore 64-es tipusu szem6lyi

sz6mitog6pet az uzem muszaki-gazdasagi

munkajaban is haszoositjak.

A Viewlogic Systems Inc. nevu c6g kifej-

lesztette a Workview nevu programrendszer-

sorozatot. amely teljes 6rt6ku m6rnoki mun-

kahelly6 teszi az IBM PC/XT-t 6s AT-t.

A Workview programjai tamogatjak a s6ma

szerinti adatmegadast. az interaktfv logikai

szimul6ci6t. az olyan dokumentum feldolgo-

z6st. amely 6sszef6suli a szoveges 6s grafikus

informaci6t. A szoftver alkalmas a nagy-

sz6mit6g6pekkel. miniszamft6g6pekkel 6s

mas szem6lyi szamft6g6pekkel val6 kom-

munik6lasra. A szoftverrendszerek minimum

512 Kbyte mem6riat ig6nyelnek 6s egyutt-

mukodnek egy sor standard grafikus kartya-

val 6s optikus eg6rrel. A kezd6k szamara

k6szult Workview 100 ara 3500 6s 4500 dol-

lar kozott van.
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b3 IPO TJ • -?r t. idozito wUfttfeeMtC ft«!>i»r«U Mfts*«fcit* I

b2 1P'"> LP- f*r«to!1 seneralt M»9*z«kit?s»:
bl IPO PftS- a rasztt-r r - • 9€ M1 (*e9ftX4kit«i<

bo nr". haisziMtit

. FFW rV9«?*v : ta* *^9*cJel»e20 nrSiszter

b€ E3 T3- 3. idozito «#9s*akita* *n9*det<*€2^s
b? hassnalt
M EI r2- 2. ido/ito »«9»zakita5 e^9«delyezes
bi El Ti- l. idozito M^»zaV-itas erk»ed*We2^3
b2 FI IF- f*iY<toU i«4"?s2akita.- ei>9€deNe2»*
bl FI PH: - • ?.-2t^rre9i5/ter »ie9s2«Hta£ *r>>=d€ly*zei

be w :

. FFOB Pt7 - PC>3

. FFf«; b7 - b2 ha&znjtlt
bl - b0 a«P9,CUR6

. FF0P ntP7 - C«JP0 Lijirzcf' Po2icio r©9iszt*r • » HOWE iciot •:•

Ultftitott karakterizam
. FFOF 517 - 'ils? I. hj.-rc.-^,.-! »to« t>-v>- .'*<%.;».« ? I co byte
. FFOf S27 - 2. han?«,5i£n«r>tr>*' fr*Kv/«t«cia aUo by«-e

. F?J0 b7 - b2 n«fi h4*zt»*«
bl - bP SI 9 - S18 I bat>9yer»erj«t0f fWkve>r>ci* felsoresz

. FF11 Kt^9v«ZWlO r*9iszt<=*
b7 SND PEL - 0 €*«ter> a har^ idozites netko.U

b£ NOI -1 eseten a za j9en«rator e«9edelyezv*
b5 SS2 -1 e^et^n a 2. ha»99e«*?rator en9edel*ezve
b4 byi -1 ^:tt«r< a I. han99ev«erato»* en^edc tyezei
b3 - bO bao9ero erteke, csak 8-i9 h^ta^o*

. FF12 b7 - bb i-^r.. hn«2ttktt
b? - b? FM2-prty bitiN^ntortA. 9t**fskus v«pj inforMtCid kezdcte

tv P bl>--,i - i 6--n'-rM ». >• a»- a» M»--:«ev.cf?t--.r- POM- bv, »j r.

P»W-bar> van
b 1

- bft ? . b j riv • .<= » t or + • - -1 •

.
-

, ... : *" •' I - yr = 7

. FF1 ? b7 - l>2 rps-rp^i |-»r,.Ur^f.n Jtrr k^zdr..- : f.<= t

bl - SCLOCK
bft - 5t#itu

. FF14 b7 - b3 VM4-VWJ video wca^ia k«zdocin»e 2K-ban
b2 - b8 »'»*fu b?J7r.?lt

. FFl^ b? fKf*< j
I

r

b< - b4 p^Pir %nt^tizi * «
b? - bd szi«

. ffk. b? r«» f"' t«»lt
bO b4 :..:r-cd.-7i..l 1 i^'-n; 1

f »

-

b? - b« S2i*
. FF17 b7 rwM has ro*

1 »

b6 - b4 ? s9f d: 7 1 r./ Ititewzit ftl

b3 - b8 -no
. FF13 b7 ?*€«*» l^*tZA?It

b6 - b4 tir.ta i i>t« 071 X \
-

b3 - b0 iztn
. FF1? b7 net* hasznalt

bb - b4 ii>t«rtizit4is

b3 - bO
. rrift b7 - b2 nett Kaaznalt

bt - bO BPE^* FPE8
. FF IP PP*7 PFTO
. FFiC b7 - b! rx* h?=zr,alt

bO V18 vid<-> of titk*\li\t>

. FF1D VL7 - VL0 viti»o^or ^Za*» I*to

. FF1E H8 - HI vizs7int*>* vide^Poricio fzawlalo

. FFIF b7 iv:«> hJizoalt
b6 - b3 EL? - PL«
bl - bO VWB2 '

''"-
r: '-'

. FF28-FF?P «Ci

. FF3E ROM b.:l a^Pcsol n
-

. FF3F POH \cil iP is

.
^T.iH-FF4f: FF

, FF4° 4C f2 P7 JMP ^B7C2 ;

. FF4C I"' JHF iP'M?

. FF4F 4<" DS F| JMP JFFD8 ;sz©vr9klir« a hiva:?i helv ho^tl a
•.. i ! -zsterra i c-t* ptodofrita^ rvj '

HOtltTO^ ',r>--iM- hv>l^P^<"i e.-.,•.» '

n-V 4f 4 f
. F-l .??•»«• ZFJ4S ,r,-.f, - = i P.-. -t

. FF^-FF7E FF

. f ' 'F tfi 34 >\ CU6 ".. t . ' • . . h-l:.*.. 9Tl var.

Egyre tobb levelet kapunk, kaptunk az elmult hdnapokban. ame/yekben
olvasdink azt stirgetik, bogy kdzo/jtink v6gre anyago t az orszagban egyre
nagyobb szamban I6tez6 Commodore 16-os g6pekhez is. Nos egyfeldl eldre

jelezzuk. bogy j'6v6 bavi sza'munkban a Vallatdban szerepel majd a C 16.

s addig is k6t basznos anyaggal kivAn/uk segiteni a C 16 biveit.

Erd6s ZoltSn (Szombathely. Schonherz Z. kit 48.) olvas6nk egy

listSt kuldott, amely a C 16 interpreter allapotvaltozcisainak jelent6s6t

6s a Ieir6 bitek helyet adja meg. EI6ny6sen hasznalhatb a balra 16-

v6 tablazatg^pi kbdu rutinok irasakor. ROM rutinok visszafejt^se-

kor, s BASIC programoknal kulonleges hatasok megval6sitasahoz.

A Commodore 16 szamit6gep iskolai alkalmazasahoz szeretnenk

segitseget adni a GORBERAJZOLO kozreadasaval. amely nem csak az

iskolai szemlelteteshez hasznalhat6. hanem mas probl^mak szamit6-

gepes megoldasahoz is otleteket adhat

A programmal egy tetsz6leges. a BASIC szabalyainak megfelel6en

felirt. egyvaltozbs fuggveny grafikonjat lehet a k£perny6re felrajzol-

tatm. A fuggv^nyt azonban nem a prograrr^ tartalmazza. hanem egy

INPUT utasftas segits^g6vel a felhasznal6 adhatja meg a g6pnek.

Ugyancsak a felhasznal6 hatarozbatja meg azt a tartomanyt, amelyen

belul a fuggvenyt abrazolni akarja. A gorbe igy megadott r6sz6"nek

megrajzolasa ut^n valasztani lehet. hogy masikfuggveny kovetkezzen-e

vagy az el6z6 fuggvenyt abrazolja a gep egy mastk tartomanyon.

A program haszn^latakor ugyelni kell arra. hogy a fuggvenyt Y = F (X)

formaban (azaz un. explicit alakban) irjuk be, 6s a valtoz6kat csak

X illetve Y jelolheti. Az abr^zol^s hataramak megadasanal Iehet6s6g

van arra. hogy a kezd<5- 6"s v6"gpontokat fokban illetve rr tobbszorose-

ke"nt adjuk meg. Ilyenkor a befrt 6rt6k ut^n a FOK karaktersorozatot

illetve rr-t kell beirni.

Ha a megadott fuggvenynek valamilyen X 6rtek esete"n nines e>telme

(pi. Y - i/X ; Y - LOG (X) ; Y TAN (X) stb.). akkor a program

a hibakezel<5 rutin segfts6ge"vel tovabble"p. Hasonlb a helyzet. ha

a gorbe valahol ..kiszalad" a keperny6r6l.

A program mukodesenek megismeresehez tudni kell azt. hogy mas
g^pekhez hasonloan a C-1 6 is 1 byte-os kozbuls6 k6dok. ugynevezett

tokenek segitseg^vel tarolja a BASIC program kulcsszavait. (Ez a meg-
oldas az6"rt alakult ki. mert tomdr programtarol^st tesz Iehetdv6. hiszen

pi. a RETURN utas(.tas 6 karaktere helyett csupan egyetlen bajtnyi

informaci6t kell tarolni.) A BASIC fordit6program azonban az

INPUT utasftas feldolgozasakor nem alakitja kozbulsO k6dba a beirt

k^pletet. Ezt a feladatot most a program l^tja el. A k^pletet eldszdr

kozbuls6 k6dba alakftja. majd POKE utasftasokkal az eredetileg csupa

kett(5spontot tartalmaz6 40. sorba tolti. (Az elsfl kettfispont cfme

4163 = 1043 HEX.) A keplet utan egy kettfispont. egy RETURN,
majd egy ujabb kettfispont k6djait* helyezi el a soron kovetkezo"

helyekre. fgy a 40. sort szubrutink^nt hasznalva a fuggveny aktuSlis

6rteke kiszami'that6. Az X tengelyen kivalasztott intervallumot ezutan

a program 320 r6szre osztja. 6s minden pontban egy GOSUB 40

utasi'tassal kiszamftja a fuggveny ert6k6t. Ennek ismeret6ben, az

Y iranyu intervallum kezdfi- 6s v6gpontjat figyelembe v6ve rajzolja

fel a fuggv6ny gorb6j6t.

N6hany fuggv6ny, mellyel 6rdemes kipr6balni a program Iehet6s6geit:

FUGGVENY X Y

Y - INT (X) -16
; 16 -10

; 10

Y - TAN (X) -360 FOK ; 360 FOK -10
; 10

Y = (ABS(X) + X)/2 -16
; 16 -1

; 19

Y - ABS (SIN (X) )
-20 . 20 -1

; 2

Y = SIN (X)/X -20 ; 20 -1
; 2

Hasonl6 elven mukodo" programok irasahoz segfts6get jelent a tokenek

ismerete. A mell6kelt tabl^zatban decimalis 6s hexadecimalis alakban

is megtalalhat6k a BASIC kulcsszavak tokenjei.

Zitonyi SSndor
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COMMODORE 16 tokenek Ublazata

128
129
130
131

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

192
193
194

H Kulcsszd

87
88

9 3

94

97
98

80 END
81 FOR
82 NEXT
83 DATA
84 INPUT-
85 INPUT
86 DIM

READ
LET

89 GOTO
8A RUN
8B IF

8C RESTORE
8D GOSUB
8E RETURN
8F REM
90 STOP
91 ON
92 WAIT

LOAD
SAVE

95 VERIFY
96 DEF

POKE
PRINT=

99 PRINT
9A CONT
9B LIST
9C CLR
9D CMD
9E SYS
9F OPEN
AO CLOSE
A1 GET
A2 NEW
A3 TAB

(

A4 TO
A5 FN
A6 SPC (

A7 THEN
A8 NOT
A9 STEP
AA +
AB -
AC *
AD /

AE |

AF AND
B0 OR
B1 >
B2 =

B3 <
B4 SGN
B5 INT

B6 ABS
B7 USR
B8 FRE
B9 POS
BA SQR
BB RND
BC LOG
BD EXP
BE COS
BF SIN
CO TAN
C1 ATN
C2 PEEK

H Kulcsszd

195 C3 LEN
196 C4 STR$
197 C5 VAL
198 C6 ASC
199 C7 CHR$
200 C8 LEFTS
201 C9 RIGHTS
202 CA MID$
203 CB GO
204 CC RGR
205 CD RCLR
206 CE RLUM
207 CF JOY
208 DO RDOT
209 D1 DEC
210 D2 HEX
211 [>3 ERRS
212 OA INSTR
213 D5 ELSE
214 D6 RESUME
215 D7 TRAP
216 D8 TRON
217 D9 TROFF
218 DA SOUND
219 DB VOL
220 DC AUTO
221 DD PUDEF
222 DE GRAPHIC
223 Dh PAINT
224 EO CHAR
225 E1 BOX
226 E2 CIRCLE
227 E3 GSHAPE
228 E4 SSHAPE
229 E5 DRAW
230 E6 LOCATE
231 F7 COLOR
232 E8 SCNCLR
233 E9 SCALE
234 EA HELP
235 EB DO
236 EC LOOP
237 ED EXIT

238 EE DIRECTORY
239 EF DSAVE
240 FO DLOAD
241 F1 HEADER
242 F2 SCRAT
243 F3 COLLECT
244 F4 COPY
245 F5 RENAME
246 F6 BACKUP
247 F7 DELETE
248 F8 RENUMBER
249 F9 KEY
250 FA MONITOR
251 FB USING
252 FC UNTIL
253 FD WHILE
254 FE ures

255 FT //

MegjegyzSs:

A 0-1 27 k6dok karaktereket je-

lolnek, a tablazatban ez6rt nem
szerepelnek.

10 G0T060
20 GORBERR JZOLO
3t3 <C> ZRTONVI SRNDOR BEKESU
40 V-TRN CO : RETURN >

>

: RETURN
:;RBR i$8S

>a 1 163 = C3=41«b4

R KEPLETET V*F<X>
s PRINT = PRINT PRINT

> G0T0388
« GGTG388
: GOTO3S0
: GOT0380
i GOTO380
GOTO380

• G0T0388
G0T03S8

< G0T0388
G0TQ388

• G0T0440
GOT 0440
GOTO440

i G0T0448

$0 RESUME820
68 PRINT":}"
70 CI =4 162 C
*0 TRRP50
90 PRINT" ;

100 PR I NT " KEREN
I 10 PRINT PRINT
120 INPUTKEP*
1 30 POP 11 = 11 OLEN (. KEF* >

1 40 FG*=M 1 0* < KEP* ,11.. 3 '

1 50 I FFG* = " SGN " THENFG« 1 SO
1 £0 IFFG-£=" INT" THENFG= 1 8

1

1 70 I FFGS- " RBS " THENFG= 1 82
1 38 1 F FG$» " SOP " THENFG= 1 86
1 98 IFFG$ := "LOG " T HENFG-- 1 88
200 IFFG$« MEXFnTHENFG*189
2*0 I FFG*~ " COS " THENFG=

1

90
\0 I FFC*» " S I N " THENFG - 1 9

1

230 I FF G$~ " TRN " THENF' 1 92
248 IFFG$-~ "RTN" THENF G= 193
250 KflR**MO*<KEP$, II . t>
A0 I F KRR* «

"
+

" THENKRF'~ 1 70 : GOTO440
70 IFKRR*="~"THENKRR=171 GOT0440

280 I FKRR*= M # " THENKRR= 1 72
2^8 IFKRR*=

"

/ H THENKRR= 1 73
300 IFKRR*=" tMTHENKRR58 1 74
3 X 0 I FKRR* = "

*

M THENKRR= 1 78
32© KRR=RSC < K.RR*

)

330 IFKRR-- 64RNDKRRO 1 THEN440
340 I FK:RR>47RNDKRR C58THEN448
350 I FKRR- 40QRKRR =*4 1 ORKRR=46THEN440
360 IFKRR-32THEN448
370 RUN
380 POKEC1 •+ 1 1 * FG
390 P0KEC2+II ,32
400 P0KEC3* 1 1 , 32
410 11=11+2
420 NEXT
430 GOTO460
440 POKEC1+I 1,KRR
450 NEXT
460 POKEC1+II .58
470 POKEC2+I1, 142
480 P0KEC3+II ,58
490 PR I NT "72"

5O0 PRINT "MILVEN INTER
5 1 0 PR I NT • PR I NT PR I NT
520 PR I NT "X TENGELVEN"
530 PRINT
540 I NPUT " KEZDOPONT
550 INPUT"VEGPONT
568 PRINT PRINT PRINT
570 PRLNT"V TENGELVEN"
580 PRINT
5$® I NPUT "KEZOOPON

r

600 INPUT"VEGPONT
610 k: :=vhL'- KXS >

620 7X=VRL<VX$>
630 KV»VflLCKV»>
640 vv*vftu<vy#>
650 I FRIGHT J-- .K! vt ,

660 I FRIGHTS CVX-t

,

670 IFRIGHT#CKV$

•

680 IFRIGHT$<W*
6 C<0 IFRIGHT*CKX*
70O I FRIGHTS >CVX*
710 I FRIGHT*-: IV*
720 IFRIGHT3KVV*
730 I FVX<« KXTHEN490
740 I FVV I .VT HEN490
750 GRAPH J CI ,

1

7G& d: vx-rx >,'3i9
770 11=0
730 X=KX-MI*DX
790 GOSUB40
800 V= ••: VV - V :• *20O. • VV -I

810 DRRW1 ,11-

V

320 11=11+1
830 IF I IC320THEN730
840 CHRR

1

»

0

, O , KEF*
850 CHRR J. , 0 , 24 ,

" EZZEL
860 TRHP
370 GETKEVVS
830 I FVt= "

I " THENGRRPH I CO
890 I FV*= "

N
" THENGRRPH I CO

9O0 GOT08 70

RLRKBRN.

RLLUMOKBRN RRJZOL.JRK

3 > = " FOK " THENKX=KX*n *
'
1 80

3 > "FOK" rHENVX=V:=-:*fl/lS0
3 • - " F OK " THENKV*KV* */ 1 80
3 >

»
" FOK " THENVV^VV*n/ 1 80

jL>aM tr
M THENK: -:^KX*rr

] i

-" ri"THENVX=V:^fr
, 1 ' - ff THEMK.V-KV*fl
1 >*» ir-TMENW«W*ti

DOLGOZOL. TQVRBB •

GGT0498
RUN

: I/N;
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A majusban megjelent ,/VALLATO HOZZASZOLAS" cfmQ cikk-

ben olvashat6 Pinter Karoly velem6nye, amit tavolr6l sem
bantb szandekkal tamadok. Nem VC-20, hanem C-64 tfpusu

gepen tapasztaltam furcsa dolgokat, de a VC-20-r6l olvasottak

alapjan azt hiszem, azon is eldfordulnak ugyanezek a gondok.
Amennyiben Pinter Ka>olynak lett volna ma> lehetosege
(krvanom. hogy legyenM) igazi FULL-SCREEN" editoros

gepen dolgozni, nem lenne ennyire elegedett.

Pontokba szedve:

1. EDITOR
Tenyleg kin. A szamit6g6p, ba> ezt sokan nem hiszik el,

a hasznaloja nelkul sokat nem er. igy mint illedelmes, korlatait

ismero chip-be zsufolt tudomanyt6l, elvarom tole, hogy 6rtem
tegyen mindent, egysz6val legyen ,,FELHASZNAL0ORIEN-
TALT" tervez^su

!

Nem volt okos gondolat Commodore-ektol, hogy az editor-

gombok tobb funkciojuak legyenek. Elvitathatatlan jogom len-

ne inzertalni. de csak csinjan szabad, mert, ha egyszer elkezd-

tem, amlg a generalt helyeket fel nem toltom barmivel, az eg-
vilagon semmit nem tehetek a felesleges Spaceek ellen. De
ez meg elviselheto volna. Van azonban idezojel is a tasztatu-

ran. Elofordul, mert az ember nem gep, hogy az idezojel

utan inzertalni, torolni, vagy csak kurzort mozgatni kellene.

Am az editor gombok most is, mint az inzertnel inverz karak-

tereket produkalnak, s ezt a bajos, es figyelemre melt6
tulajdonsagukat az idezojel bezarta utan is megtartjak, egeszen
addig, mig a RETURN-nel ki nem szallunk a sorbol. Ekkor
aztan tekeres vissza az adott sorba. Ha mar korabban beirt

sorban szeretnem az idezojel es kifejezest editalni, menthetet-
lenul atirhatom a sor tobbi reszet. Persze sokkal szebben
mutat egy sor szogletes zarojel sot6t alapon, mint egy bo-
nyoluft szamitas.

2. ECHO
Bar eddig errol nem esett sz6, engem nagyon zavart, hogy az
editor uzenetkifras elott nem torli a celsort. Ez listazaskor sem
fog megtort^nni, igy azt£n ember legyen a talpan aki kiigazo-

dik az eloallo kaoszban.
Nem szol a monitor editalasnal. ha hibas a sor szintaxisa, nem
is vizsg£lja. Majd futtat^iskor! Szinte term6szetes, hogy
a programozo nagy, bonyolult listak beirasakor hibazik tobbet.

A hiba pedig, hiven onmagahoz lehetoleg idoigenyes periferia-

muveletek utan bukik ki.

Az operacios rendszer sem akarmilyen. Meglehetosen eredeti.

Tegyiik fel, kezet akarunk mosni. Ehhez meg kell nyitni a viz-

csapot, de az mar ki van nyitva. Szep lenne, ha a vizcsap hibat
jelezve felfiiggesztene mukodeset. Nyissunk meg egy csator-
nat k^tszer, vagy zarjuk le k^tszer ugyanugy! A hibaiizenet

nem marad el. Mas lehetoseg viszont nem nagyon van a csa-
torna allapotanak lekerdezesere. Ezzel szemben a lemezegyseg
hibacsatornajat derekas munka kiolvasni.

3. INTERPRETER IAR ITMETIKA
Ezzel kapcsolatban csak egy gondom van, de ez a C-64
(VC-20-on nem probaltam) szem6lyi szamitogepnek egyalta-
lan szamit6gep voltat kerdojelezi meg.
Egyszer volt, hoi nem volt a mechanikus szamologep. Kesobb
szuletett az elektronikus szamol6gep. majd a zsebkalkulator,

a programozhatb kalkulator, vegul a szamitogep. Egyre tobben
es tobben lettek, s egyre okosabbak. Mindannyian ragaszkod-
tak egy 6s csokevenyhez, miszerint szamolni azt tudnak.
Mignem egyszer csak megjelent a C-64, ami letezesevel meg-
dontotte a pokhal6s konvencibkat. Uj kateg6riat nyitott.

0 a csucstechnologia egyik csucstermeke. Mindent tud, amit
iehet, csak szamolni nem.

Aki nem hiszi, jarjon utana ! ime a mintaprogram

:

10 FOR A 3.1 TO 8.9 STEP 0.1

20 IF A = INT (A) THEN 50
30 PRINT A : NEXT A
40 PRINT "NEM TUDOK SZAMOLNI!"
50 END
Aki nem tudja, vagy nem akarja kiprobalni, annak elarulom:
a ciklus r6szeredm6nyekent egesz szam nem fog elofordul-

ni, hiaba varjuk.

Megkerdezhetem ezek utan: ez szamitogep?
Az az elszomorlto, hogy ez a gep, ami jatekra, szorakozasra
egyebkent kivaloan alkalmas, a vagyak netovabbja Iehet,

ez a gep annyira elterjedt, hogy hovatovabb jelentos szerepet
kap az ifjusag szamitastechnikai ismereteinek gyarapitasa-

ban?

Sok fiatal csak ezt a gepet ismeri, s mert ifju, amit tapasztal,

kesobb az lesz a merce.

Kerdes, hogy eleg-e, ha a diakok, gyermekek tudataban a sza-

mitogep egyenlo a j6 jatekkal, vagy enn6l tobbet szeretn6nk?
Kiszamitasra var az is, hogy aki tudomanyos kutato. vagy ipari

termelo munkaja kozben ,,csak erre volt p6nz" felkialtassal

szenved egy mikrogeppel, az mennyi ertekes iddt, energiat

pazarol el gepe hibai, hianyossagai miatt?

Alaposan at kellene gondolni, hogy tul a forgalmazb erdekein,
megeri-e a meglehetos fogyatekoss^gokkal rendelkezd egyes
mikrogeptipusok elterjesztese olyan teriileteken, ahol a gep
,,aktiv keresS", de Iehet a feladatok megoldasanak gatja is?

Kert6sz Gydrgy
1082 Ulloi ut 64. Tel.: 140-962

Szerkesztdsegunk kulonbozo hozz6szol6sokat megjegyz6s
nelkul szokott kozolni, de ugy 6rezzuk, hogy hozzaszdfAsanak
utolso pontja mel/ett nem mehetunk el szo nelkul. Egy ha-
sonlo kerdesre nehany honappal eze/ott valaszoltunk a POSTA
rovatban, de Iehet hogy az nem volt vilagos, vagy elkerulte

a figyelme't.

A hasonlo problemaknal (minden sza'mttoge'pne'l, de m6g a
szamologepnel is elofordul ez a jelense'g!) a k6rdez6 elfe/e/t-

kezik arrdl, hogy vannak olyan szamok amefyeket nem Iehet
veges darab szamjeggyel leirni. Ezek az On. v&gtelen (tizedes)

tortek. (Bizonyara altalAnos iskofaban hallot t valami ilyes-

m/t...J A tizedes szot az£rt tettiik z&rojelbe, mert ez a jelzd
a tizes szamrendszerre utal. Mas szamrendszerben ma's -ma's
szamok lesznek vegtelen tortek. A szamfto- 6s (sz&molo)
gepek altal hasznalt kettes szamrendszerben v6gtelen ,,kette-

des" tortek pe'ldaul': OA. 0.1, 3.1. 8.9. Ezeket tehdt egeszen
pontosan elvileg nem Iehet abrazolni a sz6mft6g6pben. Az
ezekkel v6gzett mOveletek eredm6nye sem adja £ltal&ban azt
az eredmdnyt pontosan. amit elvileg varunk. Peld&ul 2.9 \ 0.1

nem pontosan 3-at. Viszont az elt£r£s kisebb 10~ 6 -n6l, ami
Jelent6kte/en. (Ez olyan pontossag, amel/yel pi. Magyarorszdg
k6t legtavolabbi pontjanak tavols£g6t m6ter pontossaggal
meg Iehet adni. Ez legfel/ebb a tudomanyos kutatasoknaf nem
kielegito, hiszen a muszaki eietben 10~ 2-ndl nagyobb pontos-
sagra ritkan van szukse^g.

)

Arra. hogy mi lesz az ifjakkal. azt tud/uk valaszolni : az altala-

nos iskolaban hasonlo problemakra altalaban felhlvjak a fi-

gyelmet, ha nem is a szamitogepekkel kapcsolatban. A kesob-
biekben errol a jelens&grol elfelejtkezni nagy hiba. erre bizony
fel kell k6sziilni.

Igy teha't a 20 -as sor ertelmesen igy nezhet ki:

20 IF A -INT(A)- IE-4 THEN 50
Halasz P6ter
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A BIT-LET Iegut6bbi szamaban a szerkeszt<3

surgette - nagyon helyesen -. hogy a ko-

zepiskolakban ..minden tanul6 legalabb fel-

hasznal6i szinten jusson a szami't6g6phez".

Egyr6szt be akarom mutatni. hogy erre pi.

a gimnaziumokban a jog i Iehet6s6g. s<3t ko-

telezettseg mar r6gen megvan. Masreszt egy

m6dszert is bemutatok. amellyel ez a kote-

lezettseg a legtobb iskolaban ma> ma. a fenti

surgetessel osszhangban meg is val6sit-

hat6.

A gimnaziumokban az uj tanterv 1979-ben
indult el. 6s a legtobb tantargyb6l 1983-ra

eljutott a negyedik osztalyig. E szerint a

tanterv szerint a III. osztalyban ..kb. 9 6ra"

forditand6 (tehat nemcsak fordfthat6) a

..szamltastechnikai alapismeretek" tanftasa>a.

A fakultac«6s csoportokban pedig a III.

osztalyban ..kb. 12 6ra". a IV. osztalyban

pedig tovSbbi 10 6ra. - Ezzel a sz6mltas-

technikai ismeretek tanftasa teren az els6

fontos I6p6s: a jogi Iehet<5s6g megadasa
megtort6nt.

A tanterv maga termeszetesen m6g 1977-

ben. 1978-ban keszult. 6s a maig is haszna-

latos tankonyvek sem sokkal k6s<3bb. Az elso

igazi mikroszam(t6gep a PET es a TRS-80
Level I. csak 1977-ben jelentek meg. hoz-

zcink pedig csak az 6vtized v<§gere jutottak el.

fgy erthetfi. hogy a tanterv. majd a tan-

konyvek frdi is szamltastechnikai alapisme-

retek" cfmen a logikai algebrat es a nagy
szamit6gepek mukodesi elv6nek ismerteteset

6rthett6k, mert akkor meg csak ezeknek a

tanftasa volt megval6sfthat6. - Ez a tanterv

es ezek a tankonyvek egyebkent ebb6l a

szempontb6l igen moderneknek voltak

mondhat6k. mert sok korulottunk I6v6\ hoz-

zank hasonlo ipari fejlettsegu orszag csak

manapsag jutott el ide.

Az 1983. ev nalunk korszakalkot6 valtozast

hozott. Mmden koz6piskola kapott legalabb

egy szami't6gepet. Ma pedig ma> minden
kozepiskolSban legalabb harom. az iskolak

40%-aban pedig ennel tobb gep van. fgy a

tanterv szellemenek nagyon is megfelel.

hogy ma ne a tankonyvek szerinti logikai

algebrat tanftsuk, es ne a diakok tobbsege

altal soha sem latott nagy g6pek mukodesi

elv6r<5l tartsunk el<5adasokat ..szamltastech-

nikai alapismeretek" cfm6n. hanem a gye-

rekek szeme el<5tt I6v6. altaluk is hasznalt

6s fgy konnyebben megerthet6 mikroszamit6-

gep kezeleset es programozasat tanitsuk.

Az elvi Iehet<5s6g. s6t kotelezettseg belatasa-

nal fontosabb. hogy lassunk peldat is a meg-
valosftas mbdjara. 6s az iskolavezet6s 6s mi

tan^rok is megtegyuk azel<5z<5n6l is fontosabb,

de sok emberen Silo masodik I6p6st.

1982 szeptember6ben nekunk is meg csak

k6t gepunk volt. Megis azt a mer6sz lepest

tuztuk magunk ele. hogy a tanev vegen

6retts6giz6, kozel 80 diSkunk mar mind

menjen at szamft6gepes ala k6pz6sen is. az

erdekl<5d6bbek pedig jussanak el olyan fokra

ezen a t6ren. ami adottsagaikb6l telik. Ezt a

celt el is 6rtuk 6s az6ta is tartjuk.

M6dszerunk a kovetkez<5. Mar az els<5 6s a

masodik osztalyokban. a hozz^6rt(5bb diakok

altal vezetett szamltastechnikai szakkbrokben

Iehet<5v6 tesszuk a BASIC programozasi

nyelv 6s a Z 80-as mikrcprocesszor g6pi

kodu programoz6sanak az elsaj2tft6sat a

t6ma irant 6rdekl6d<5 diakjaink sz6mara. Ezt

a Iehet6s6get a 80-as 6vfolyaml6tszamb6l

kb. 30 ianul6 hasznalja fel. illetve a tan-

folyam v6g6n tesz a BASIC-nyelvb<5l leg-

alabb kezd6 fokon sikeres vizsgat. Az 6v-

folyamonk6nt fennmarad6 kb. 50 tanulb

szamara a III. osztalyban. a matematika tan-

targy keret6ben. a ..szamltastechnikai alap-

ismeretek" 6raszamanak terh6re. ezt n6ha

egy kicsit meg is toldva. kezd6 BASIC-tan-

folyamot tartunk.

Ezeket s tanfolyamokat n6gy csoportban

(„A" osztaly. ..B" osztaly: alap tanterv.

fakultaci6s tanterv) olyan osztalytarsak tart-

jak a matematikatanar felugyelet6vel. a sza-

mi'tastechnika szaktanar oratervei alapjan.

akik a programozSsban mar els6s. masodikos
korukban kiemelkedtek a tobbiek kozul.

A BASlC-tanfolyam hetenkent csak egy 6r£-

ban van a matematika6r^k kereteben. hogy
legyen id(5 6s a g6pekhez val6 hozzaf6r6si

Iehet6s6g a ..hazi feladat" elkeszit6s6re.

A hazi feladat pedtg az elso 1-3 alkalommaf

abb6l all. hogy a tanul6k az elhangzott ma-
gyarazat. a megtartott bemutat^s 6s az ott

k6szuit iegyzeteik alapj6n kettes-harmas

csoportokban ismerkednek a sz^mit6g6p
hasznalataval. gyakorolj^k a legalabb k6t

ujjal val6 g6pel6st. K6s6bb pedig a tanul-

takhoz kapcso!6d6 egyszerubb programokat
irnak 6s futtatnak.

Azoknak a tanul6knak. akik e\s6s, masodikos

korukban a BASIC-nyelvb<5l legalabb a

kezd6 fokon sikeres vizsgat tettek. ezekre a

..matematika" 6r£kra nem kell jarniok. A tan-

folyam ideje alatt egy vagy k6t kozepes ne-

hezs6gu programozasi feladatot kapnak.

Ezeket irasban beadva kapj^k ebb6l a tan-

anyagr6szb6l a meg6rdemelt osztalyzatot.

A g6pekhez term6szetesen megfelel6 id6-

tartamu hozz^f6r6si Iehet(5s6get kell bizto-

sitanunk. Nalunk h6tf6t(5l csutortbkig reggel

7-9 6s d6lutan 1-3 6ra kozott dolgozhatnak

a diakok. P6nteken este 8-ig. Szombaton
pedig eg6sz d6le!6tt. Egy-egy ora id6tartamra

a gepek el6 is jegyezhet6k. Ha nem lenne

mas hasznal6. akkor hosszabb id6re is

ig6nybe vehet6k. A g6peken jatszani leg-

feljebb hetente egy 6rat szabad. ha jut r£

id<5. mert a dolgoz6k mindig el(5nyben r6-

szesulnek. - Az iskol6knak adott szamit6-

g6pek nem a f6ktelen ingyenes jat6k. hanem
a tanulcis c6ljait kell hogy szolg6lj^k. Ebbe

termeszetesen az alkalmi jat6k is j6l bele-

illik. mint az 6telbe a bors vagy a paprika.

A tapasztalatamk j6k. Az 6rarendi keretben,

tehat a szamftastechnikat „k6telez6en" ta-

nul6 diakjaink kozul mar tobb is fels6ha]tott.

s6t ki is mondta: k^r. hogy nem kezdtem el

mar elsfis koromban a programozast, hisz

olyan 6rdekes! Tegyuk meg tehat min6l

tobben a fent lefrtakhoz hason!6 m6don
vagy a helyi korulm6nyekhez alkalmazkodva

megfelel6bb m6don ezt az annyira fontos

masodik lepest a szamltastechnikai ismeretek

terjeszt6se ter6n. Kovessunk el minden t6lunk

telhetot. hogy mm6l tobb diakunk megismer-

kedhessen legalabb felhasznal6i fokon a

szami'tastechnikaval 6s a szami't6g6pekkel.

Ennek a masodik I6p6snek a megt6tele mar

jor6szt az iskolaszervez6sen 6s rajtunk. tan3-

rokon mulik. Ennek nem szabad sem a szuk-

markusagon. sem az 6radij-vit^kon megbuk-

nia. mert akkor f6!6. hogy az els<5. igaz^n

nagyvonalu 6s b<3kezu I6p6s is karba v6sz.

Kovics Mih&Jy, Budapest
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Szeptemberi szAmunkban kozo/tuk az iskolai

szakkdrdknek kn'rt MICOLOR-nyero pAlyazat

1 feladatanak legjobb megolda'sa't. Most a

ma"sodik feladatra t6runk vissza. A feladat

program fr^s volt HT 1080Z gdpre. A program

egv ..egyszeru" jdt6kot kellett hogy model-

lezzen. A kites igy szdlt: ..Van 10 db n6gy-

zetunk. melyeknek egyik oldala fehe'r. a

mAstk fekete. Ezek le vannak rakva sorban az

asztalon. nemefy/k a feher. mdsok a fekete

oldalukkai felfeld. K6t ja'tekos felvdltva for-

d/that meg negyzeteket a kovetkezd szabAly

szerint: a soron kovetkezd megfordlthat egy
olyan negyzetet. melynek a fehe'r oldala

van felfele vagy megfordlthat ket kulonbozo

negyzetet is. de akkor a jobb oldalit a fehe'r

oldala*rdl a fekete're kell fordltania. A vesztes

az. aki mSr nem tud fordftani. tehdt az nyer.

akinek fordita'sa uta'n az osszes ndgyzet a

fekete o/dafa'val felfeld van.

Olyan programot Ir/unk. amely v&etfenszeru

kezddhelyzetet teremtve olyan jdl ja'tszik a

kezeloje'vel szemben. hogy hacsak lehetse-

ges. akkor nyer.

Erre a feladatra sajnos csak 18 megold^s

erkezett be. A j3t6k 6s a helyes strat6gia le-

ir6sa megtalalhat6 a K6z6piskolai Matemati-

kai Lapok 1980/10. szamanak a 208. oldalan.

Czirmaz L6szl6 cikk6ben. Ez6rt itt csak ro-

viden mondjuk el. hogy a I6nyeg a kozismert

NIM jat6kra val6 visszavezet6s, a kovetkezo

megfeleltet6ssel: ha balr6l a k. n6gyzet fehe'r.

az azt jelenti. hogy pa>atlan sok k elemu

halmazunk van. ha fekete. az azt. hogy pa>os

sok (vagy nulla) k elemu halmazunk van.

A NIM jatekot nem befolyasolja pares sok egy-

forma halom hozzaadasa vagy elvetele. fgy

strategiSja erre a j£t6kra is alkalmazhat6.

Sajnos a feladatot tobben f6lre6rtett6k.

A ,,k6t kulonbdzo" negyzetet" n6h6nyan ..k6t

kulonbozo" szfnu n6gyzet"-nek 6rtelmezt6k.

s olyan is akadt. aki m6g a szomsz6dossagu-

kat is megkfvanta (hogy ezt honnan olvast6k

ki. nem tudjuk). fgy teljesen kulonb6z<5.

6rdekes. de az eredetin6l egyszerubb jat6ko-

kat kaptak; az ilyen programokat is 6rt6kel-

tuk.

Sokan nem jottek ra a helyes strat6giara. azt

tobbf6lek6ppen keriilt6k meg:

1. Kulon programmal kiszamftottak a ..nyer<5

helyzeteket*'. ezeket a programban 6rt6k-

ad6ssal elhelyezt6k. s ez alapj6n m6r lehetett

tok6letesen jatszani. csak k»csit lassubb lett

az eredeti strategical jatszo programnal.

2. Tanulo programot frtak, mely j3t6k kozben

tanul meg jatszani. Ez \6 lett volna. csak

sokkal arnyaltabban kellett volna kidolgozni

(n6hany alapvet6 \6 I6p6st eleve illett volna

tudnia. nemcsak a mar el<5fordult helyzetekre

kellett volna kovetkeztet6st levonni. hanem
a hasonl6kra is stb ).

J. frtak ugy-ahogy jol j6tsz6 programot is.

Ez a kifrSsnak nem felel meg. de a semmin6l

tobbet 6r. Ezek szerint is pontoztunk.

V6gul kozoljuk a legjobb programot. mely

a NIM jat6kra va!6 visszavezet6sen alapul

A programhoz csatolt Iefrasb6l idezunk:

..A program a kituzott feladatot a lehet<5 leg-

jobb strat6giaval jatssza. azaz. ha van ra

Iehet6s6ge. magahoz ragadja a jat6k iranyf-

t£s3t, 6s nyer. A program a jat6kot grafikai

megoldSsokkal is pr6b6lja 6rdekesebb6 tenni.

Ez megnbveli a program terjedelm6t. de

meg6ri. A m6retcsokkent6s miatt a prog-

ramban helyenk6nt szokatlan megoldasokat

is alkalmaztunk. ilyen p6ld3ul a 6000. sort6l

kezdve az 6rt6kad6sok form6ja. Listazaskor

meglepo dolgokat fr ki
4
de j6l mukodik.

A programunk a g6p I6p6s6t gyakorlatilag

a NIM jat6kra val6 visszavezet6ssel v^lasztja

ki. Ha a g6p vezet<5 ^ll^sba kenytelen le"pni.

akkor halogat6 taktikat folytat, azaz ugy lep.

hogy min6l tovabb tartson a j^t6k. fgy pr6-

balja elerm. hogy tobb alkalma legyen az

ellenfeinek t6veszteni.

A jate"kos I6p6s6nek bead^sa a kovetkezd

m6don tort^nik. Mmdegyik n^gyzet ala oda

van irva a szama. vagyis a ki'vant n^gyzetre

a szama*val kell hivatkozni. A szam le-

nyomas^t azzal jelzi vissza a g£p. hogy zar6-

jelbe teszi. Ha m^sik szamot nyom le. akkor

a re"git elfelejti. s a m^sikat jegyzi meg. Ha
masik lapot is akar fordftani a j£t6kos. akkor

a sz6kozbillentyut le kell nyomni, s utSna

lehet beadni a masik lap sz^m^t. Ha most

ujra lenyomja a sz6kozt. akkor az el<5z<5leg

beadott szamot elfelejti. s az ujat rogziti.

Ha befejezte a gondolkodast. akkor a

NEW LINE gombbal kell jelezni. hogy a ki-

jelolt lapokat valasztotta. Ekkor a kijelolt

lapok sz^pen megfordulnak (latszik. ahogy
fordulnak 1

). az ellenf^l kovetkezik.

A j^te*k veg6n eredm^nyhirdetdst is tart,

azaz kiirja. hogy ki nyert. Ha a g6p nyert az

616 j3t6kos ellen. akkor termeszetesen latv^-

nyosan. ha 61(5 j6t6kos nyert. akkor csak

szolidan.

A program lehetovS teszi, hogy jatsszon
616 jatekos 616 jStekos ellen,

616 jatekos a g6p ellen,

6s a g6p onmaga ellen.

A program bek6n az 61(5 jat6kos nev6t. 6s

jat6k kozben kiirja a k6perny(5re. hogy ki

ki ellen jatszik. Azt. hogy ki jon I6p6sre.

a neve alahuz^saval jelzi. Ha a gep I6p.

akkor ez persze nem nagyon latszik. mert

a g6p leghosszabb gondolkod6si ideje

1.5 m^sodperc.
A mem6naval 6s az id<5vel val6 takar6kosko-

d^s vezetett minket arra. hogy a kezd66rt6kek

be6llft3sat szokatlan m6don adjuk oe. A raj-

zolas ugyanis stnngekkel van megoldva,

a rajzkarakterek pedig nem ASCII k6dok.

Ez6rt listazaskor a programsorok a 6000-es
sort6l kezdve szinte olvashatatlanok. de ez

nem jelenti azt. hogy rosszak is. A program
meg6rtes6t c6lozza a sok REM-utasft6s is.

meiyet csak ebb<5l a c6lb6l hagytunk benne.

(Ha a REM-eket 6s a szokozoket kihuzn6nk.

harmad6val csokkenne a program hossza.)

A B 6s C tomb logikai ti'pusu. ezek taroljak.

hogy van-e feher a megfelel(5 helyen.

Az AS a lapok k6p6t. a B$ a NYERTEM
feliratot tartalmazza.

J6 sz6rakozast kiv6n a j6t6khoz a budapesti

Piarista Gimndzium ,A szakkore.

"

Mint a Iistab6l lathatb, a 6000-n6l nagyobb
sorsz6mu sorok val6ban furcsan n6znek ki.

f6leg igy. printerre kilistazva. n6h6ny sor

ki is maradt. Hogy ezeket a sorokat is be

lehessen g6pelni, ez6rt kozoljuk a 2. sz.

listat.

Hasznalati utasit^s: g6peljuk be a progra-

mot. de a 6010-6090. 6120-6180. 6210-
6230. 6260-6280-as soroknal az egyenl6seg

utan egy id6z<5je!et ussunk be fkodja: 34).

rnajd annyi darab L betut, ah^ny sz^m a

2. sz. listaban az illet6 sorban a k6t id6z6jel

(a k6t 34-es sz^m) kozott van. ezutan m6g
egy id6z6jelet frjunk be. Ha fgy beg6peltuk

az eg6sz programot, frjuk be ut6na a 3. sz.

listan talalhat6 programr6szt. s ezt futtassuk

le RUN 20000-rel. Ez ki fogja frni. hogy a

601 0-es sor a memori^ban hoi helyezkedik el.

A segedrutint toroljuk ki, s vagy ujabb seg6d-
rutinnal. vagy monitor uzemm6dban frjuk be

az L betuk helyere a megfelel(5 sz6mokat.

(Ehhez fontos tudni. hogy a g6p hogyan
tarolja a programsorokat - err6l r6gebbi

szamainkban tobbszor frtunk. Vigyazzunk,

hogy ujabb sorokat csak a program ut6n

frjunk be. ele vagy kozbe semmik6ppen !)

Mindezek utan a program (rem6lhet<5leg)

j6l fog futni. J6 sz6rakozast kfv6nunk!

A szerkeszto azert van.

hogy a lap olyan legyen.

amilyenek az olvasoi

!
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iTpSF USING SETUSTEE FUIT!
.ETUSING USING USING USING
:ETUSING USING L'SINGDEF
NT CONTUSING'
NS»<4* . 1 4*.» *CHR*?1 *$»

c25*B^<2U>*"USINGL^!NGIFUSINGUSlNOUSINGI
: NGI FIF: FIF I FUSINGtFIFIF I F IfUSING* FUSINGU

ifU» -.VS»JNvTAS1CONTIF CC<«. FTA3<USINO IFIFI
» NG I F IFTFUSINGUSING CONTIFCONT USING USING US;NO US

43** RETUR
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M ITO L/C R

F O R D I T 6 J A T E K

2. sz. lista

24 24 24 26 14* 191 191 191 $70 24 24 24 24 24 26 181 179

24 24 24 26 J 49 191 191 $9$ 170 24 24 24 24 24 26 141 1*6

24 24 24 26 $49 $40 140 $40 170 24 24 24 24 24 26 13! 131

. 24 26 $83 191 191 195 187 24 24 24 24 24 26 32 32 32 32

6010 A$(l. 1^ 34 151 179 179 17? 171 2

179 179 i$6 34 0

6*2* At<i,2)*3« 156 146 146 146 172 2

146 146 142 34 6

6630 A*a.3>= 34 176 176 176 176 176 2

131 131 131 34 0

6646 A*U,4)«34 32 32 32 32 32 24 24

32 34 6

6050 A*<lt$>* 34 32 32 32 32 32 24 24 24 24 24 26 140 140 140 140 146 24 24 24 24 24 26 32 32 32 32

32 34 0

6060 A6<ir6)* 34 32 32 32 32 32 24 24 24 24 24 26 183 179 179 179 137 24 24 24 24 24 26 32 32 32 32

32 34 6

6676 Alii,7i«34 j7* 176 176 176 176 24 24 24 24 24 26 149 32 32 32 170 24 ZA 24 24 24 26 131 131 131

131 131 34 6

6650 A4C144* 34 156 140 146 140 172 24 24 24 24 24 26 149 32 32 32 1?0 24 24 24 24 24 26 141 140 140

146 142 34 0

6096 AtU,9i*34 131 131 131 131 171 24 24 24 24 24 26 149 32 32 32 170 24 24 24 24 24 26 181 1?6 176

176 186 34 6

6116 A*{24>a 65 36 40 49 44 49 41 0

6126 A*t2 f2}* 34 176 163 179 147 149 24 24 24 24 24 26 170 176 J9J 149 149 24 24 24 24 24 26 170 178

179 177 149 34 *

6130 Ai<2,3>* 34 32 151 $79 171 32 24 24 24 24 24 26 32 149 191 170 32 24 24 24 24 24 26 32 181 i?9

136 32 34 0

6140 At<2>4)« 34 32 170 179 149 32 24

149 32 34 0

6ire A*C,5>» 34 32 32 191 32 32 24 2-

32 34 0

6160 A0<2,6>* 34 32 170 $31 149 $2 24

149 32 34 0

6170 At<27>* 34 32 151 $31 171 32 24

186 32 34 0

6$80 AIC,8)« 34 170 131 $3$ 131 149 ;

$76 186 34 0

6190 A»(2,9> 65 36 40 49 44 5? 41 6

6210 B*<14>« 34 191 $31 179 131 $31 :

191 32 131 1 40 176 140 $ 31 32 191 176 . 1 76 $ 76 32 32 $ 9

$

176 176 32 32 191 140 176 140 191 32 191 32 19! 32 iU %

6230 fcl(W3>« 34 19! 32 191 32 32 131 191 32 32 32 191 32 32 32 !9J 176 176 176 176 32 .,191 U l»t l«

176 32 32 32 19! 32 32 32 191 i?6 176 $76 $76 32 19$ 32 32 32 $91 32 $79 32 179 32 179 32 191 34 0

6246 B*(l f4)* 247 46 49 52 51 41 205 !96 40 52 5? 44 49 52 48 41 205 247 40 49 52 51 4! 0

6260 8*i2>l>«34 191 191 143 191 !9$ 19$ 143 191 143 191 191 191 $43 191 143 $43 143 143 143 $9$ 143 1

43
143 |43 j^j 143 143 14S 143 191 $43 $43 143 143 143 19$ 143 191 191 191 143 191 143 191 $43 19

24 24 26 32 176 19 1 1 49 32 24 24 24 .
24

24 26 32 32 191 32 32 24 24 24 24 24

24 24 26 32 170 32 $49 32 24 24 24 24

24 2* 26 32 149 32 170 32 24 24 24 24

70 176

81 176

!

143 191 $9$ 34 0

6276 Bf(2,2>« 34 $91

$43 143 176 19! 191

191 191 34 0

6236 Btt23* 34 191

191 34 0

6290 BS<2.45* 196 46

$ 32 1 79 $43 $9$ 32 $.91 188 179 143 179 188 191 32 143 143 143 19$ 19$ 32 $43

32 191 19$ 191 32 143 143 143 19! 191 32 179 143 179 32 19$ 32 191 32 191 32

1 32 191 191 $88 32 191 191 191 32 191 191 191 32 143 143 143 143 191 32 191 13

19$ 191 191 32 $ 43 143 143 143 191 32 19! 191 191 32 $9} 140 l9l 146 19! 146 19

3. sz. lista

B-17129
20010 C*PEEK(BHPEEK<B+i)*25*
2M2$ E=PEEK(B+2)^PEEKf(B+3)*256:IFE=60ieTHENPRIHTB:E:>lD

2*64$ B=C:GOT02eeie
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A SOFTWARE 86 VASAR
BIRALOBIZOTTSAGA
AZ ALABBI TERMEKEKET
TALALTA ARUSITASRA
ALKALMASNAK:

TIMFIXED hataridd-nyilvantartd rendszer (benevezte: ECONORG)
SEDI adatbaziskezelS (Miami Fejlesztesi Bank) /. dijas

INFORMAClO-CEGKAPCSOLA T rendszer (DATORG)
HSZR MICRO haldtervezesi rendszer (SYSTEM) //. dijas

ALLOC-64 alldeszkoz rendszer (NOVOTRADE RT)

Szemelyzeti adatbank ( NOVOTRAD E RT)

BESZELO program (SZAMORG Kisszovetkezet)

Nyomas alatti vizhaldzatok szimulacioja (VGI-VR VGMR)

//. dijas

III. dijas

OPCOST manipulator (OPCOST GMK)

PRIZMA modul (SZAMALK)
FILERET (CBM adatkezelo programcsomag (SZAMALK)

LEVEL levelezesi rendszer (MEDICOR)
VEZINFO vezet6\ informaci6s rendszer (MEDICOR)
MAX FORTH fejlesztfi rendszer (Softinvest bt)

///. dijas

III. dijas

III. dijas

daCCES III. relaci6s adatbaziskeze!6 (SOFTINVEST BT)

FWINDOW ablakmenedzsel6 rendszer (SOFTINVEST BT)

MIC FORTH fejleszt6 rendszer (SOFTINVEST BT

RMR rugalmas munkaid6rendszer (DATAMI GMK)
GTIPROG /NC programoz6 rendszer (GTI)

tovabba

a bi'ralbbizottsag az otlet eredetisegert

dicseretben reszesitette a

STRUKTURAKEZELO ES SZOKSEGLET-
SZAMITAS PROGRAMCSOMAG-ot
(benevezte: Nagy Lajos. Eger).

valaminta legjobban dokumentalt palyamunkaert

dicseretben reszesitette a

MEP munkadij-elszamol6 rendszert.

/. dijas

I. dijas

MEP munkaid6-nyilvantart6 rendszer (Korompai Klara es Lindeisz Laszld) H. dijas

VDTEMU.S terminalemulator (MIKROSYSTEM GMK Debrecen) ///• dijas

1

SZAMITASTECHNIKAl MEIUKLM OKTOBIA



OTLETE
Kaptunk egy ajSnlatot, amelynek nem bfrtunk ellendllni! /me:

Levelunkkel aze>t kerestuk fel Onoket, mert szeretnenk azoknak

a gm-eknek a peldajat kbvetni, amelyek a BIT-LET-ben kozolt apr6

hardver otleteikkel pr6baljak segfteni a PC tulajdonosokat. g6puk
egyszeru es olcs6 fejleszt£seben.

Otletunkkel azoknak kivanunk segitseget nyujtani. akik C64 vagy
VC20 mikroszamit6geppel rendelkeznek. azonban a k6t (illetve egy)

db, m6g mindig 3000-4500 Ft aru gyari botkormany megvasarlasat

mar nem engedhett6k meg maguknak. Az altalunk kifejlesztett bot-

kormany alkatr6sza>a kb. 200 forint koruli, hasznalhat6saga 6s 6let-

tartama azonban megegyezik a gya>i k6szi'tm6nyek£vel.

A meltekelt abran Iathat6 a botkormany NYAK rajza. Ennek alapjan

az hazilag is egyszeruen elk6sz(thet6. maratSsos m6dszerrel.

A mi k^szulekunkben a kapcsoldk szerep^t a NYAK-ra forrasztott

4 db rugalmas foszforbronz lemez, valamint a fogantyu tetej^n elhelye-

zett 1 db nyom6gomb (tuzkapcsol6) tolti be.

Termeszetesen kapcsol6kent mas alkatreszek is haszn3lhat6k, pi.

mikrokapcsol6k. REED rele stb. azonban tapasztalatunk szerint az

altalunk hasznalt olcs6 kontaktusok is tbkeletesen megfelelnek. Mivel

a gyari keszul^kekben alkalmazott 9 pblusu joystick csatlakozti

MagyarorszSgon nem, vagy csak nehezen es tobbszaz forintos £ron

szerezhet<5 be. a gephez val6 csatlakoztatSst egy 1 5x20 mm-es. 2 mm
vastag, k^toldalon f6lias. uvegszalas lemezdarabnak az abra szerinti

kimaratasaval 6s a NYAK-hoz val6. hateres kabelkorbaccsal torte-n6

hozzaforrasztas^val oldottuk meg. A megfelel<5en elkeszitett lemez

a g^pen I6v<5 I/O csatlakoz6konnektorba pontosan illeszkedik es biz-

tositja a botkormSnynak a g6phez val6 tokeletes csatlakozas^t.

(A csatlakoz6lapka kontaktusait ajanlatos pakaval vagy vegyi uton

be6nozni.) A mechanikcit ki-ki saj3t elkepzelese szerint is elkeszftheti.

A mi keszulekunkben a kontaktusok zar^sat egy gumigyurukbfil

ragaszt^ssal kialakitott cs<5 vegzi. a tetejere ragasztott fogantyu meg-
felel6 iranyu elmozdi'tas^nak hatasa>a.

Azok szamara. akik szivesen vallalkoznanak a botkormany ossze-

epitesere, a kfserletez6shez azonban nines idejuk. vagy turelmuk,

300 forintos aru joystick-kittunkkel allunk rendelkezesukre. amely
tartalmazza a fel£pit6shez szukseges osszes alkatrdszt (a mechanist
is), valamint reszletes 6pitesi lefrast. A kit ara a postai szallitas dijat is

magaban foglalja.

INTER Kereskedelmi Szolg£ltat6 GazdasSgi Munkakozosseg
Kaposvar, R^koczi te> 1. 7400. Kalman J6zsef kozos kepvisel6

CSATLA KOZOER
szama

alap NYAK

CSATLAKOZO
L A PICA

also oldal

p®® © © (D
t jobbra

TUZ

felso oldal
6 3

2 5 1 A

2 5 14 ( csat lakozoer szama)

Progremok Commodore 64-re kaiettdn, lemozen
4s paptron.

1. MONOPROLL Egy komputergyarto kisuzem gazdasagi modellje
a jatek. A jat£kos feiadata a gyar vezetSse. A gep kerdSseire kell csak
valaszolm. SzabaJyozhatd a munkasok sz<*ma, fizetesuk. a rekjarora

$z&nt osszeg, a technofdgia modernsdge stb. A jat£k 1 2 honap szimu-
lacioja.

At. Kazettan: 149 Ft. temezen: 1 99 Ft + lemez, Paptron : 49 Ft..

2. LB OU LA* Francia nyeivet oktat6 jat^kprogram. A jat^kosnak
a k£perny<5n megjelen6 fdn^v nem«t keH kitalilnia. A program a grm-
naziumi L 4s H. osztalyos tankdnyvre 4piil. (384 fonevet tartalmaz.)

A tanulast jat4kos formaban seg?ti a grafika es a hangeffektusok.
Ar. Kazettan: 1 30 Ft. Lemezen: 180 Ft + femez. Paptron; 30 Ft.

3. SZABAD/TSD Kf A LANYT! Matemattkai oktatdjatek az alta-

lanos rskofak els6 »s masodik osztalyosai szamara, A tanuld a vir-

toronyban Jev6 fanyt csak akkor tudja kiszabadftaru figur^javai, ha
1 0 matematikap^ldat helyesen megold (n^gy alapmOvelet). A program
Kedves grafik^janak H muzs^k^janak k6szcnhet6en a kicsrk sokkal
tpbbet foglalkoznak a matematikaval mint egyebk^nt.
Ar: A 6 programb6i ^H6 csomag. Kazettan: 390 Ft. Lemezen: 490 Ft +
lemez.

4. KOMPAT/B/L/TAS-V/ZSGALAT A program k^t emberrdl
(pi. hazasparok) a szulet^si adatok alapj^n megmondja, mennyire ille-

nek egym^shoz szeliemileg. fizikailag ^s erzefmileg.

Ar: Kazettan: 98 Ft. Lemezen: 120 Ft Papfron: 30 Ft.

5. SPRITS-TERVE26 A BfT-LET apnlisi szamaban megjelent
program bovftett valtc-zata.

Ar: Kazettan: 200 Ft. Lemezen: 400 Ft. Papfron: 50 Ft.

A programokhoz dokumentacio es garancia jar.

Kozufetek bizomanyin keresztul is megvasarolhatjak.

A pfooramok Spectrum valtozatat is hamarosan eikeszulnek.

6rdeki6dni lehet; CITY SOFTWARE programozoi barati kor.

131-738

Ol i IX Spectrum es ZX 81
JYAK rajzot. os all

ogramo-
rSszeket

atot

35.

kat. Cser^be Spectrum programokat,
k^rek. EzenkfVul Spectrum tulajdono
Dobrocsj Zsoit. 3000 Szekesfeherva

IX B1 tuiajdonosok, figyelem

!

Programokat csereln^k, f6leg kazeuan. A programokrdl listat k^rek
egy-k£t szavas lelrassal arajanlattal \\yet en is kuJddk.

Lizar Tamas, Veszpr^m. Ifjukommunista u. 5.

ZX Spectrum felhasznakSi es jat^kprogramokat cser^iek.

Horvath Pdter. 9023 Gy6r. Munk^sdr u. 49.

Egy baratomnak keresek Spectrum 48X gephez m^sol6programot,
ugyanrs a gyari kazettakat at szeretn^nk masolni. Hz^rt tudndk a segftd*-

k^sz embernek adnt gyari masolt programokat P^ld^ul: Flight

Simulations, Versenyaut6 szimutator. PSSTL Sakkprogram, 6s m^g
sok mast.

Czib6k Kalman. 8 1 00 Va rpalota. Kormocbanya u. 11,

K4rem a VC-20 tulajdonos tarsakat, hogy akinek btrtokaban van:
VC-20 muszak* lefras (panelrajz), 16-32 vagy 64 K-s b6vtt6 leirasa,

kuldje ei cfmernre! (Fenymasolas c6ljab6!)

Szivesen cser^in^k programokat is. Keresem : PEC -M EN/ Autoverseny
repul6g<§p-szimuiator programokat. alapgephezl
Getse Ferenc. 1 203 Budapest. Baross u. 3. 1, em. 18.

Commodore VC-20€ C 64-es. C 16-os, C 116-os 4s C 264-es
C-84-re.
mtkfoszami'togepekhez (rt |at6k 6s femasznal6 p
cserere. kazettan vagy lemezen.
Inter GM. 7400 Kaposvar. Rakdczi ter 1

.

Regota hajkuraszok kdt programot
nevu jatek, a masik a Koala Paint.

Cserebe sok jSt^kot masol6, illetve magn6 .,gyorsft6" programokat
tudok felajaniani.

Heidr»ch Ajtila 3*580 Lemnvaros, Bart6k Befa u. 4.

gramokat kfnalunk

abit
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"1 ' SERIES IIItr

szakkOrOkneki

tkezetes betuk nyomtatasa HT 1080Z-vel

Akik mar nyomtattak ekezetes betuket is tartalmaz6 szoveget TMT-1 20

vagy mas tipusu matrixnyomtat6val. azok mar talalkoztak azzal

a probiemaval. hogy mas karakterek jelentek meg a papfron. mint

a keperny<5n. Ennek kikuszobol6sere szolgal az alabbi program,

amelynek az elso" resze elhelyezi a printer DCB-jeben a 4026H-4027H

cimekre a karakterk6dok m6dos(tasara szolgal6 fSprogram kezdocfmet.

A program begepelese utan az assemblalast celszeru kazettara vegez-

tetni a ketszeri ORG-kijelbl6s miatt.

A targyprogram mem6riavedelmet nem ki'van, mivel a lemezegyseg

reszere fenntartott memdriateruleten helyezkedik el. Ebb6l viszont

kovetkezik, hogy csak lemezegyseg nelkuli szamft6gepn6l alkalmaz-

hat6. vagy mas mem6riateruletre kell athelyezni.

A hasznalat soran a program kazettar6l torten6 betoltese. majd

a BREAK-billentyu lenyomasa utan a szamft6gep READY felirattal

visszater a BASIC-hez. es az ekezetes betuk nyomtatasara kesz. A gep

kikapcsolasaig (meg a RESET-gomb hasznalata eset£n is) a program

mukod<5k6pes marad.

Az itt kozolt megoldas a TMT-1 20 tfpusu matrixnyomtat6t illeszti az

iskolaszamft6gephez. mivel annak az ekezetes betuinek a karakter-

k6djat tartalmazza. £rtelemszeruen ezen k6dok atfrasaval mas tfpusu

nyomtatot is illeszthetunk a HT-1080Z szamit6gephez.

KispAl Istvin, Banki Donat Szakkozepiskola. Dunaujvaros. Bercsenyi

M. u. 2. 2401

TABOR. TABOR. TABOR,
Bar az ktei 6S2 nagyon enged6keny volt, s a j6 .d6 megnyujtotta a vakaodzas lehetfiseget. A nyar a taborok id6szaka augusztus vegevel

lezarult Bezartak az uttor<5- 6s KISZ-taborok. az Express udul<5taborai. s fgy veget ertek az .de. nyar szamitastechn.kai "borai is.

J6 magam csak a KISZ megye. b.zottsaga. es a KISZ KB Kozep.skolai 6s Szakmunkastanuld TanScsa altal szervezett taborokrdl tudok

beszamolni de bizonyara sokan jartak egyeb taborokban. Nehany eve a kozep.skolai szamitastechn.kai programmal egyidfiben kezdtek

KIS7-bizottsagaink foglalkozn. a szamitastechn.kai kultura terjesztesevel. A KISZ Bacs megye. b.zottsaga altal az .d£n m&r

hatodszor szervezett baja. szamftastechn.kai tabor volt az elSfutar. ma|d sorra teremtett lehettfseget a KISZ CsongrSd B6kes Hajdu.

Pest. Tolna. Szabolcs-Szatmar. Szolnok. Zala megyei Bizottsaga is - altafaban altalanos es kozep.skolascknak - a szamit6geppel.

a programozassal valo ismerkedesre.

E taborokban BASIC-nyelv alapja.val ismerked<5k mellett az idei evben mar tobbsegben voltak a programnyelvet |6t ismerGk,

s sokan a gepi kodu programozasban is profik voltak.

Masod.k evben seglt. programozassal komolyan foglalkozoknak a szakmai kerdesekben valo elmelyulest a KISZ KB KSZI altal

a SzSmftastechnikai Tudomanyos Diakkorok - ezek kozepiskolakban mukodnek - palyazati taborat. Velencen.

A taborban 220 diak 1 hetig ejjel-nappal gydtort 50 db HT 1080 Z, Pr.m6. Commodore 64 es ZX Spectrum t.pusu szamft6gepet.

(A sracok es a gepek egyarant jol birtak. az ott lev<5 felnfittek kevesbe.)

A tavalyi programfejlesztes. kampany utan az .den el6terbe kerult a szam.'t6gepes vezerles lehetfisege.nek v.zsgalata. ebben az ELTE

Techn.kai Tanszekenek munkatarsai 6s az altaluk fejlesztett modulkeszlet volt segfts6gukre.

A Pascal a Forth es a gepi szintu programozassal pedig szam.t6gepes szakemberek, koztuk koz6piskolasok .smertettek meg

a resztvev6ket. A tabor erdekessege volt meg. hogy a net vegen tortent az emlftett palyazat ert6kelese. ahol az idei evben IS

kozel 30 ezer forintot vehettek at az egyes szakkorbket kepvisel6 diakok Ka/os Laszio

Az 1384185-ds tanSvre kiirt Szamitastechnikai Diakkdri Palyazat eredmtnye

/ tit: 7000 Ft. Berze Nagy Janos Gimnazium. Gydngyos. Elnyerte az Orszagos Talalmanyi Hivatal kulondijat is.

//. dij: 4000 Ft. Tancsics Mihaly Gimnazium. Kaposvar • Debreceni Reformatus Kolleg.um Gimnaz.uma. Debrecen. •

Vbrosmarty Mihaly Gimnazium. ^rd. . . ... n
III. dij: 2000 Ft. Mez6 Ferenc Gimnazium. Nagykanizsa • Pollack M.haly Szakkozepiskola. Pecs • Fazekas Mihaly Gimnazium.

IV. dliflOOC Ft. Teleki Blanka Gimnazium. Tiszalok • II. Rak6czi Ferenc Kozgazdasagi Szakkozepiskola. Budapest •

Furst Sandor Gimnazium. Budapest • Battyan Janos Szakkozepiskola. Esztergom

\1
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K4t POKE-os r0trukk6t" leirok a HT-ra, melyek a rendszer-
viltozdk atirasan alapulnak.

Az elso az ismert Break-tiltcisb6l indul ki. Azt hiszem sokan tudjak.

hogy POKE 1 6396.1 75 utasitassal le lehet tiltani a Break gombot HT-n.
De nem mindenki ismeri ennek az utasit£snak az elvi h3tter6t. Ez a ko-
vetkezfl

A billentyuvizsgal6 megszakittfrutin (03E3H-0457H) az akkumul£tor-
ban elfialh'tja a lenyomott billentyu ASCII k6djat, 6s ha ez 1 (Break),

akkor RST 28H utasitast hajt vegre. A 28H mem6na cfmen JP 400CH
utasi'tas van. vagyis felugrik a gep a rendszervaltoz6khoz (egy6bk6nt
ez minden RST-nel fgy van. teh^t atfrhatok a g6p restartjai, kiv6ve az

RSTO-t, amely az micializalast jelenti). 400CH 1 6396. tehat helyben
vagyunk. IH alapallapotban RET. k6dja C9H = 201 van. teh6t befejezi

a gep rutint. A-ban benne van az 1 v6grehajtja a Break-et. Amikor
175 ot viszunk bele (AFH), egy XOR A utasitast viszunk a RET
hely6re.

Ez nullazza az akkumulatort, elv6sz a Break lenyomasanak inform2-
ci6ja. Ezutan 2 nulla van a mem6riaban. rnajd az RST30H bel6p6si

pontja. de alapallapotban ez is C9H. Vagyis innen visszat6r a procesz-
szor, 6s nem hajtja v6gre a Break-et. Ezt a mukodesi elvet ismerve. mar
nemcsak letiltani tudjuk a Break gombot. hanem tetsz<5leges rutint

(be6pitett vagy sajat rutint) meghfvhatunk a Break lenyomasSval. csak
C3H 195 byte-ot kell vinni a 16396-os cellSba 6s a rutin bel6p6si

pontj6t a kovetkez<3 ketttfbe. P6ld3ul ha valaki surun akar £tlepm moni-
tor uzemm6dba es vissza POKE 16396.195: POKE 16397.166
POKE 16398.49 utasitassorral el6rheti. hogy Break gombbal belep
a gep monitor uzemm6dba. Uj g6pen b<5vit6sben nem mukodik
a CLEAR gomb (ekezetes betuk el6allitasa>a hasznalja a g$p). he-
lyette hasznSlhatjuk a Break gombot k6perny<5torl6sre. ha POKE
16396.195 POKE 16397.201: POKE 16398.1 utasitassort adunk
a gepnek. Az ilyen CLS elflnye. hogy programfutas kozben is hasz-
nalhatb!

A misik beavatkoza's kevesb6 ismert. es m6lyebben avatkozik
a gep mukodesebe:

Sokszor szuks6ges lehet. hogy BASIC programot ne lehessen meg-
allitani illetekteleneknek (pi. bemutatokon vagy iskolaban szamonk6r(5
oktat6programoknal stb.). Hi^ba alkamazzuk a programban a Break-
tiltast. a hats6 RESET gombbal meg meg tudjSk alh'tani a programot.
Ha viszont nehSny POKE-kal atirjuk a g6p megszakit6rutinj^t. akkor le

tudjuk ti Hani a h3tso RESET-et is. A megszakftti rutinban XOR A 6s

RET utasitasokat elhelyezve a g6p nem fog 6rz6kelni semmilyen gom-
bot. mega RESET-et sem. POKE 1 6867.1 75: POKF 16868.201 utasftS-

sokkal elkeszithetjuk a fenti rutint. Ezek utan a programban egyetlenegy
POKE 16407.65 utasitassal letilthatjuk. 6s POKE 16407.3 utasitassal

engedelyezhetjuk a megszaki't6rutint. Vannak viszont h£tr6nyai is

ennek: nem mukodik az IN KEYS 6s az INPUT utasitSs! Ezek hasz-
n^lata elkerulhet6 PEEK-es billentyuvizsgalattal. Van el<5nye is

a programv6delmen kfvul. Ha le van tiltva a megszakftorutin, akkor
a billentyuzet nyomkodcisa nem lassitja a program futasat ! Egy6bk6nt ez

e!6g nagy lassulast okoz a g6pben.

M6g n6h6ny figyelmeztet6s: ha a program nem v6gtelen ciklusu. akkor
fel kell oldani a lettltast (POKE 1 6407.3) miel<5tt a program v6get 6rne.

ugyanis ha ezt nem tesszuk. akkor direkt m6dba I6pve ..meghal"
a rendszer, nem tudunk kommunikalni a g6ppel. Ugyanez tdrt6nik, ha
hiba van a programban. 6s ez6rt all meg a futasban. Teh6t ezeket az

utasitasokat csak akkor irjuk be programba. ha az ma> kifog6stalanul

mukodik !

!

Az utasftassor nem hasznalhat6 b<5vft6sbe I6p6s (SYSTEM/12288)
utan!

!

Sok sikert kivanok a fenti ..trukkok" hasznalat^hoz.

Zsoldos Zsolt Tata. Eotvos J6zsef Gimn. III. o.

akkor a program az elej6t<5l kezdve ujra indul. A programocska

a STOP billentyut nem tiltja le. ez6rt a programot barmikor meg lehet

allftani. 6s lehet benne javftani. S v6gul n6hany j6 tan^cs:

1. Ezt a kis programr6szletet akkor fuzzuk hozza a programunkhoz. ha

az mar teljesen k6sz van. mert a STOP/RESTORE hatasa>a nem a meg-

szokottakat fogjuk tapasztalni.

0 R€H *M****%TWI*#********
1 * PR00RRH $>£SET£L0 *
2 KrEM * *
4 REM P*OGf<KM t

5 Rf!H ft******************

50 I'HTrt 16S<. 1-3* 141, -\ZZ,.2, \?A,Z2,2&

2. Ha a SYS64738-cal alapallapotba szeretn6nk allitam a g6pet. akkor

el6fte be kell irnunk ezt az utasitast: POKE 32772.1. mert kulonben

elindulna a programunk. Ha mar a SYS64738-at is v6greha)totta. akkor

a 32772-es byte 195-re val6 visszaallftasaval aktivizalhatjuk a ..rend-

szer t' . Szabo Pal Andras

A PRIMO rol szeretnek nehany erdekes do/got leirni.

A PRIMO-n el6g sok byte van. ahova a g6p egy bizonyos felt6tel telje-

sul6se utan km6z. Ezek kozul talan a ..leguniverzahsabb" a 16833-

34-35. Ide a g6p RETURN-re. BREAK-re. RESET-re 6s PRINT-re n6z

ki Hogy ez mire j6? P6ldaul egy egyszeru PRINT-tel lehet egy g6pi

k6du programra hivatkozni. csupan 16833-ra 195-6t kell befrni 6s

16834-35-re a gepi k6du programot EXX utasitassal kezdeni (kodja

217) 6s a RET (201) elfitt ezzel zarm. kulonben furcsa dolgokat

tapasztalhatunk.

Mas: Bizonyara nem mindenki tud azonos m6rt6kben gyorsan g6pelni.

Erre val6 a g6pen egy byte; 1 6454. Ezen a cimen alaphelyzetben 24 ta-

lalhato. Ha ezt kisebbre irjuk at (ne nul!6ra!) akkor a g6p sokkal gyor-

sabban elfogadja a beutott karaktereket. Ellenben ha nagyobbat

utunk be. akkor a gep lassabban adja vissza a kurzort.

Fehtr Csaba Keszthely, Furst S. u 10. 8360.

Programok ujraindltisa RESTORE-ral 6s RESET-tel.

Commodore 64-re frt jat6kprogramok kozott igen sok olyan van. amely
a RESTORE billentyu lenyomasa>a ujra indul (pi. Locomotion. Jump-
man junior. Dragonsden stb.).

Az itt I£that6 kis program segits6g6vel ezt a hat^st barki el tudja 6rni

a saj^t Basicben frt programj£n. Ha a program fut^sa kozben leutjuk

a RESTORE gombot. vagy ha van RESET gombunk 6s azt nyomjuk be.

S I A M IT ASf ECHNIKAI MEILEKIET - OKTOBiR



Tiszte/t Szerkesztose'g I

K6rem. hogy vtlaszoljanak kerdesemre a B ITL-LET Posta rovat
taban. vagy lev&ben. K6rd6sem a kovetkezo: Hogyan lehet
egy pontot rajzolni a k6pernydre ASSEMBLER-ben a HT-n?
En ugyanis leirtam a kovetkezd programot

:

1 ORG 7000H Erre a program kirajzolta
2 LOAD 7000H a 60.30-as pontot 6s S/V ERROR -t
3 LD HL, V/SSZA irt ki. Ha ket pontot akartam
4 PUSH HL

. tgy kirajzolni, akkor mar az elso
5 LD A.80H kirajzolasa utan SN ERRC . t
6 PUSH AF adott
7 LD A.60
8 PUSH AF
9 LD A.30
10 JP 0150H
11 V/SSZA : HALT
12 END
Tehat kernem. hogyjavitsak ki a programot. vagy magyarazzak
meg, hogy mi volt benne a hiba. Biztosan masokat is erdekeU
Sztrepka Pit
Szarvas IV. kk. 232. 5540
Mi is ugy gondoljuk, hogy tobbeket erdekel, ezert a lap nyilva-
nossaga elott foglalkozunk vele. Eldljaroban ket megjegyzes:
1

.
A kerdezo nyilvan ugy ertette a kerdest (ez a fenti program

b6l ki is deriil), hogy az eredeti, ROM-ban levo rutinokat
lehet, hasznaljuk fel.

2. A HALT utasitas helyen termeszetesen a proqram folv
tasa all.

Most tehat terjunk ra a konkret kerdes megvalaszol£sara
Ehhez tudni kell. hogy a HT-n a program vegrehajtasa
szintaktikai ellendrzes teljesen egyszerre tortenik. Er
ezert a kijelolt mGvelet vegrehajtasa utan ugyenez a *

megvizsgalja, hogy az utasitas vegen alio zar6 zarojel a h<*
van e a forr^sprogramban. Ezt a vizsgalatot elkerulni*
tudjuk, hanem helyette a rutint „kicselezhetjiik". Ennek -

ja
:
a HL regiszterbe egy olyan byte cimet toltjuk a rutin W

elott, amely 29H erteket tartalmaz. (Ilyen van pi. a 1

teriileten is, cime 018DH.) Tehat, ha minden JP 0150e
beirunk egy LD HL, 018DH-t, akkor a pont kigyOjtesen
nem kapunk SN ERROR-t.
Azok szamara, akik kevesbe ismerik ezen rutin haszn t,

leirjuk a kovetkezokben roviden, hogy a fenti programing
miert van. A ROM -ban a 01 32H-019CH teriileten van a graf
pontokat kezelo rutin (es az ezen utasitasok forrasprogram
beli szintaktikajat is ez ellenorzi). Lathato, hogy mi egy
kozbulso ponton lepiink be, megpedig ott, aho! a pont koordi-
natajat mar a stackbe mentette a rutin. (Ezert van szukseg
tehat a fenti programban a 3-4, 7-9. sorokra). Korabban jelol-
tiik ki, hogy ezzel milyen funkciot kivanunk vegezni, meg
pedig az 5, 6 sorokban.
Az akku erteke A 00H - POINT utasitasnal

A = 80H - SET utasitasnal
A 01 H - RESET utasitasnal.

Amint a 6. sorban lathato, ezt is a koordinatak elott el kell
menteni a stackbe. Halasz Peter

Tisztelt Szerkesztosegf
1. Mi a helyzet a Szuper-BIT-LET-tel? Mar az is megfordult
a fejemben, hogy esetleg mar reg meg/elenU csak en nem ta-
lalkoztam vele (olyan regen igergetik ugyanis).
2. Egy ma's temaju kerde's:
Hogyan lehetseges. hogy a Commodore 64 sokkal gyorsabbnak
tGnik, mint a Spectrum? Itt arra gondolok. hogy peldaul
1000-ig egy szimpla FOR-NEXT ciklussal a Spectrum
42-43 mp alatt jut el. mlg a Commodore-nak mindossze
14-16 mp kell. Ez nem lepett volna meg, ha nem lenne a
Spectrum drajele kb. 3r5-sz6r akkora, mint a Commodore-^.
(3.5 MHz: kb. 1 MHz) Felmerult ugyan bennem. hogy.a 6502-es
g&pi kodja hat6konyabb valamivel. de ha ekkora a kulonbse'g.
hogyan maradhatott fonn egyAltaian a Z80?
3. Nem tudom. lehetseges-e egyaltaten. de ha igen. kerem,
tudassak velem. hogyan lehetne a BIT-LET elso het szamahoz
hozzajutni !

Minden segitsegiiket eldre is koszonom

:

Heidrich Attila
3580 Leninvaros. Bart6k Bela u. 4.

Kedves Heidrich Attila!

1. A „Szuper-BIT-LET" kesziil, decemberben varhat6 meg-
jelenese.
Ide tartozik a 3. kerdes is, ezert itt valaszolunk :

3. Sajnos, mint azt ma> tobbszor megirtuk, regi BIT-LET-ek
sehol sem kaphatbk. A „Szuper-BIT-LET*'-ben azonban az ott
megjelent cikkek egy jo resze megtalalhato lesz.

2. A BASIC interpreterek sebessege nemcsak a processzorok
sebessegetol fiigg. hanem igen jelentos mertekben a ROM-ban
Iev6 interpreter szervez^setol is. Ezt mar a (regebben meg-
jelent) BENCHMARK tesztekbol is ki lehet derfteni, hiszen
ott lehetoseg van arra is, hogy azonos processzorra irt kulon-
bozo interpretereket osszehasonlitsunk (pi. ZX-81, SPECT-
RUM. AIRCOMP. PRIMO, ABC-80 stb.)
Az, hogy a Spectrum interpretere lassu, tagadhatatlan. Ezzel
szemben ket elonye van (ami persze nem mindenkinek sz£-
mit):

1. A ROM rutinjai m£s celokra igen j6l felhasznalhatok ; az
interpreter felepitese vilagos, eleg konnyen erthetd.

2. A Spectrum szamabrazolSsa pontosabb a mas gepekenel:
9 szamjegy (a szokasos 7-tel szemben). A pontossagnak pedig
a lassusag az ara.

Sokan kerdeztek olvasoink kozul levelben 4s telefonon is. hogy
a COMAL mukodtetheto-e kazettarol. A valasz: nem. A g6p
ugyanis a floppyval ^1Iando kommunikacios kapcsolatban 61.

es a programunkat se tudjuk rogziteni.
Tiszte/t COMAL tulajdonosok

!

Ha ma~r sikerult olyan programot irniuk COMAL-ban. amelyet
erdemesnek talalnak arra. hogy a BIT-LET hasabjain lekdzol
juk. kerjuk kuldjek el.

Mult havi szamunkban kdzoltuk Lukacs Endre: Markov ize
cimu irasat. A cikkben szereplo ha~rom pelda kozul a harmadik
hibasan jelent meg. A szdveg meg rendben volt, de az abra
nem. A he/yes abra igy nez ki:

# _ - #

,
jel a szokdz (space) karaktert jelent i.

BIT-LET KARA CSONY

Ketnapos programcsereberet 6s szoftverbdrzet rendezunk
a XV. keriileti Csokonai Muvelddesi Hazzal kozdsen annak
valamennyi he/yisegeben 1985. december 22-23-an. A ren-

dezveny reszleteirol. mindarrol. ami ott majd tortenik. resz-

letesen irunk novemberi szamunkban!

SZAMITASTECNNIKAI ME I If K L F T OKTOBE R



%£ • . . " _ - _ . november 26-anjelenik meg, addig is

K OVetKeZO SZamU ilk . minden heten az Otletben szamltastechnika

Tisztelt Szerkeszt6s6g

!

Szarvas L4szt6 vagyok.
Kiskunhalason az Alsdvarosi AltalA-
nos Iskolaba jdrok, most vagyok nyol-
cadikos. Most mdr nagy az bromom.
men harom hete vettunk egy C 64-et.

Onok, a BIT-LET aprilisi szamdban
kozoltek sprite k6szitd. tervezd prog-
ramot.
Megprdbdltam bepotyogni a gipbe.
de sa/nos nem sikeriitt, nem tudtam
rajonni. hogy a fuggd/eges vonalat
hogy ..huzzam" . Annyira ertek hozza
- mivel Szegeden voitam szamitog&-
pes taborban - hogy melyik karaktert
hogyan kell be/mi, de egyszer sem
sikerult jdt a program. K6rem Ondket,
segitsenekl
Ifj. Szarvas lasrlo, €400, Kiskunhalas.
Dugonics u. 11.

Mint tudja, a C 64 az idezojelek kdze
zart vezerlokaraktereket inverzben
megjelend karakterekkel jelzi. Valo-
vinOTeg ezeket nem ismeri, es nem
a vuzerJo karaktereket Irta be. Most
kdzoljuk nehany ilyen vezerlo karakter
kepet. (Azaz ahol a listaban inverz
karakter van, azok helyere a meq-
feleid vezerldgombot kell lenyomni).
Segedletunket a Mein Home Com-
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!

Bekuldesi hatarido
december 31

.

Most, igeretunkhoz hlven a masodik, nagyobb feladatot kozoljiik. Palyazoink figyelmet

felhfvjuk a mult havi szamunkban kozolt kiirasra, bekuldes elott ujra tanulmanyozzak at,

s minden pontjat pontosan tartsak be. A masodik es a harmadik fordulo bekuldesi hatar-

ideje azonos lesz, de a k6t programot kiilon kazettan (es kiilon leirassal) kell bekiildeni.

Ez a feladatunk tSnyleg egy nagyobb feladat, mely eroteljes kollektiv munkara osztdndz,

ke>jiik pSIyazoinkat, ne ijedjenek meg tole, j6l osszak szet egymas kozott a munkat, s arra

iigyeljenek, hogy mindenk6ppen mOkodo es az alapfunkci6kat helyesen elvegzo progra-

mokat kuldjenek be.

A feladat a kovetkezd

Keszitsiink ,,egyszeru" szovegszerkeszto programot az iskoiaszSmitogepre ! Hogy a prog-

ram miket tudjon - azt palyaz6inkra bizzuk, s jelentos e>t£kelesi szempont lesz az is, hogy

kik miket tartottak fontosnak. Nehany dologra azonban felhivjuk a figyelmet:

- Ismerunk nehany „profi"-bb szovegszerkeszto programot a HT-re; akik ezekbol masolnak

at r^szeket, menthetetlenul 0 pontot kapnak.

- Amelyik iskolaban nines ekezetes betuket tud6 ge>, onnan elfogadunk ekezet nelkuli

szovegszerkesztdt is, de kerjuk ezt a lefrasban megemllteni.

- A program mindenk6ppen tudjon nyomtatni. Ahol a nyomtatast vegzo reszt nem tudjak

kipr6balni, ezt a t6nyt kerjuk a lefrasban jelezni - aze>t nem vonunk le pontot, ha az ilyen

program csuny£n nyomtat.

-A kazettan legyen egy kiindulasi szoveg - melyet a program betoltese utan (vagy egyiitt)

be lehet olvasni - ez csak a gyorsabb kipr6baThat6s£g miatt kell.

- A leiras r6szletesen tartalmazza az osszes funkci6t, melyet a program el tud vegezni, s egy

olyan kezelesi utmutat6t, amely alapjan akar egy laikus is tud a programmal dolgozni.

Termeszetesen az I. kateg6riaban versenyzo csapatokt6l komolyabb, a II. kateg6riasokt6l

,,szimpl£bb" szovegszerkeszt6 programokat varunk, s persze azt, hogy mindegyik mGkodjon.

J6 munkat

!

A palyazatokat a kovetkezS cimre kerjuk bekiildeni: Tudomanyszervezesi es Informatikai

Intezet, Mihalyfi Janos
1111 Budapest, Egri J6zsef u. 1-9. E-epiilet.
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